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“Some there are who live in darkness
While the others live in light
We see those who live in daylight
Those in the darkness out of sight.
1
This is a convention to bring those in darkness into light”

1

Citaat van de voorzitter van het European Disability Forum op de afkondigingsceremonie van het VNVerdrag inzake de rechten van personen met een handicap (R. KAYESS en P. FRENCH, “Out of the
darkness into light? Introducing the Convention on the Rights of Persons with Disabilities”,
Human Rights Law Review 2008, Vol. 8, No. 1, 3).
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VOORWOORD
Het Steunpunt Gelijkekansenbeleid kreeg in 2013 de opdracht van Gelijke Kansen
Vlaanderen om te bestuderen hoe het Vlaamse beleid zicht verhoudt tot het
Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van Personen met een
Handicap. Dit VN-Verdrag – dat in 2006 het levenslicht zag – zal fungeren als
toetssteen ten aanzien van het Vlaamse beleid inzake personen met een handicap.
Het is de doelstelling van deze studie om de hiaten in het beleid aan te tonen en
elementen aan te reiken voor de toekomstige beleidsagenda.
In een eerste fase lag de klemtoon van het onderzoek voornamelijk op het
verrichten van een uitgebreid literatuuronderzoek en het bestuderen van
nationale, Europese en internationale rechtspraak. Het gevoerde onderzoek
mondde uit in diverse publicaties.2
In een volgende fase van het onderzoek werden bepaalde topics grondig
onderzocht en getoetst aan de principes van het Verdrag van de Verenigde Naties
inzake de Rechten van Personen met een Handicap. De focus lag op drie concrete
onderzoeksthema’s. Vooreerst de rechten van leerlingen met een handicap in het
lager, secundair en hoger onderwijs. Het betreft in hoofdlijn de implementatie van
het M-decreet, dat een inclusief onderwijslandschap als doel heeft. In de tweede
plaats worden de consequenties van de toekenning van subjectieve rechten aan
personen met een beperking onderzocht, zoals de gerechtelijke procedures tegen
het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap om zorg af te dwingen.

2

S. KEUNEN en D. CUYPERS, “Zorgen over ‘zorg’. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap onder juridisch vuur”, Soc. Kron. 2015/8; S. KEUNEN, “Maatwerkdecreet: goed
begonnen, half gewonnen”, De Juristenkrant 10 juni 2015, nr. 311, 12; S. KEUNEN, “Annotatie
EHRM 17 juli 2014: V. Câmpeanu/Roemenië”, RW 2015-16; S. KEUNEN en S. VAN DAMME,
“Postsecundair onderwijs voor studenten met een handicap: feit of fictie”, TORB 2014-15, nr. 5,
12-24; S. VAN DAMME, “Het (theoretisch) recht op inclusief onderwijs” (noot onder ECSR
11 september 2013), TORB 2013-14, 429-432; D. CUYPERS en S. VAN DAMME, “Het VN-Verdrag
inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Bron van inspiratie voor het Unierecht en
het Belgisch sociaal recht?", TSR 2014, afl 1, 54-87; S. VAN DAMME, “Tewerkstelling van personen
met een handicap: het recht op redelijke aanpassingen onder de loep genomen”, Soc.Kron. 2014,
afl. 7, 1-5; S. VAN DAMME en D. CUYPERS, “Annotatie HvJ C-373/12 en C-167/12”, SEW 2015,
afl. 1, 47-51; S; S. VAN DAMME, “Bespreking arresten HvJ C-373/12 en C-167/12”, RW 2014-15,
796-797; S. VAN DAMME, “Interfederaal Gelijkekansencentrum en Federaal Migratiecentrum
vervangen CGKR”, Juristenkrant 17 december 2014, 7; S. KEUNEN, “Nieuw decreet moet
personen met een handicap regie over eigen leven geven”, De Juristenkrant 25 maart 2015, nr.
306, 4-5; S. VAN DAMME, “Bespreking beslissing ECSR 11 september 2013 nr. 81/2012", RW 201516, 36-37.
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Als laatste topic wordt onderzoek gedaan naar de positieve actie en streefcijfers
inzake de tewerkstelling van personen met een beperking bij de Vlaamse overheid.
Een bijzondere dank van de auteurs gaat uit naar de leden van de Academische
Stuurgroep voor hun talrijke adviezen en suggesties: Mieke Broeders, Tim
Claerhout, Han de Bruijn, Theo Mardulier, Petra Meier, Erik Samoy, Eric Sempels,
Sam Vanbastelaere, Patrick Vandelanotte, Marian Vandenbossche, Ingvar
Vanhaelst en Pascal Verschuere.
De tekst voor het boek werd afgesloten op 30 juni 2015. Nadien werd nog twee
maanden lang de actualiteit bijgehouden. Meer bepaald werd ook het proefschrift
van A. D’hespallier grondig in de analyse verwerkt.

Daniël Cuypers, Stef Keunen en Sébastien van Damme
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INLEIDING
“Society is unity in diversity”3

Personen met een handicap maken deel uit van onze diverse samenleving.
Niettemin worden ze op veel domeinen van het maatschappelijk leven niet als
gelijkwaardig beschouwd. Personen met een handicap worden vaak achtergesteld
door ontoegankelijkheid, negatieve beeldvorming of stereotypering.
Voornamelijk op de domeinen van onderwijs en arbeid is de situatie voor hen
precair.4 Er is niet alleen nood aan een mentaliteitswijziging, maar ook aan een
verandering in de onderliggende maatschappelijke structuren en systemen.5
Het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap oftewel
VRPH6 luidde een nieuw tijdperk in voor personen met een handicap. Hoewel het
Verdrag een brede waaier aan rechten bevat die grotendeels al in andere
mensenrechtenverdragen voorkwamen, is het Verdrag het eerste internationaal
bindend verdrag dat specifiek focust op personen met een handicap. Het was een
bewuste keuze van de opstellers om bestaande rechten aan te vullen en te
verduidelijken in plaats van nieuwe rechten te creëren.7

3

A.J. RECK (ed.), Selected Writings. George Herbert Mead, Chicago/Londen, University of Chicago
Press, 1964, 488 p.
4
EUROPESE COMMISSIE, Education and Disability/Special Needs. Policies and practices in education,
training and employment for students with disabilities and special educational needs in the EU –
An independent report prepared for the European Commission by the NESSE network of experts,
Brussel, 2012, www.nesse.fr/nesse/activities/reports/activities/reports/disability-special-needs1; B. VERMEULEN, M. VAN DER NIET, E. DEMAERSCHALK, C. VAN AUDENHOVE en K. HERMANS,
HANDILAB. Effectiviteit van de inkomensvervangende en integratietegemoetkomingen, Leuven,
KU Leuven – Lucas, 2012, 132; G. DE BECO, “Komt er ook aandacht voor een vergeten groep
werklozen?”, De Tijd 25 juli 2014, 10.
5
M. AINSCOW, “Developing inclusive education systems: what are the levers for change?”, Journal of
Educational Change 2005, vol. 6, afl. 2, 117.
6
Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap, gedaan te New
York op 13 december 2006, UNTS nr. 44910, vol. 25215, 3; wet 13 mei 2009, BS 22 juli 2009;
Decr. Vl. 8 mei 2009; BS 3 augustus 2009; Decr. Fr. 26 maart 2009, BS 27 mei 2009; Decr.D.
11 mei 2009, BS 9 juli 2009; Decr.W. 30 april 2009, BS 28 mei 2009; Ord. Br. 26 maart 2009, BS
16 april 2009; Ord. Gem. 14 mei 2009, BS 22 mei 2009; Decr. Fr. Gem. Comm. 15 januari 2009,
BS 13 februari 2009.
7
Report of the second session of the Ad Hoc Committee on a Comprehensive and Integral
International Convention on Protection and Promotion of the Rights and Dignity of Persons
with Disabilities New York, 16-27 juni 2003, www.un.org.
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Het Verdrag, opgemaakt door de Verenigde Naties in New York op
13 december 2006, werd door België ondertekend op 30 maart 2007 en
geratificeerd op 2 juli 2009. Bij decreet van 8 mei 2009 is het VN-Verdrag in de
Vlaamse rechtsorde ingevoegd. Bij het uitwerken van de verschillende rechten
voor personen met een handicap moet de decreetgever de verplichtingen die
voortvloeien uit het Verdrag naleven. Deze verplichtingen zijn zeer divers en
betreffen zowel rechten die traditioneel als politieke en burgerlijke rechten worden
beschouwd, als economische, sociale en culturele rechten.
De centrale onderzoeksvraag in dit boek luidt als volgt“ In welke mate
bevordert het Vlaamse beleid de inclusie van personen met een handicap?”. De
analyse hiervan gebeurt aan de hand van het VN-Verdrag. Deze analyse is
essentieel gelet op het feit dat personen met een handicap met verschillende
barrières worden geconfronteerd, waardoor ze gehinderd worden in hun
volwaardige deelname aan de maatschappij.8 De inclusie van personen met een
handicap begint met een correcte aanduiding van deze doelgroep. Binnen het
onderzoek worden consequent de termen personen met een handicap of personen
met een beperking gebruikt. Hoewel terminologisch een verschil bestaat tussen
beiden worden deze in dit onderzoek met elkaar gelijkgesteld.9 Hiermee worden
denigrerende benaderingen zoals verminkten, achtergestelden, gebrekkigen,
mindervaliden, volledig verworpen.
In een eerste deel worden de totstandkoming en de uitvaardiging van het
Verdrag besproken.
Het tweede deel bespreekt de doorwerking van de verdragen in de Belgische
rechtsorde. De ratificatie van verdragen heeft verschillende gevolgen naar gelang
de betrokken bepalingen. De verwezenlijking van culturele, sociale en
economische rechten vereisen vaak andere inspanningen van verdragspartijen dan
voor de politieke en burgerlijke rechten.10 De verdragspartij is voor die rechten
gehouden tot een progressieve verwezenlijking. Het behoort echter tot de huidige
juridische realiteit dat deze sociaal economische rechten ook effectief worden
afgedwongen voor rechtbanken en allerhande mensenrechteninstellingen. Deze
spanning wordt dan ook meegenomen in het onderzoek.

8

P. GYSELINCK, G. MARLIÈRE en O. MAGRITTE, “The Need for a European Mobility Card for Persons
with disabilities” in L. WADDINGTON, G. QUINN en E. FLYNN (eds.), European Yearbook of
Disability Law, Vol. 5, Cambridge, Intersentia, 2015, 164.
9
Een handicap ontstaat door de wisselwerking tussen de maatschappelijke barrières en de beperking.
De beperking an sich is de aandoening of stoornis die de kwestieuze persoon heeft, zoals
bijvoorbeeld een visuele of auditieve aandoening.
10
Zie A. D’ESPALLIER, S. SOTTIAUX en J. WOUTERS, De doorwerking van het VN-Verdrag inzake de
Rechten van Personen met een Handicap, Antwerpen, Intersentia, 2014, 141 p.
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In een derde deel worden de artikelen van het Verdrag op inhoudelijk vlak
besproken vooral met het oog op de doorwerking in de interne rechtsorde
besproken. Na een aantal preliminaire opmerkingen wordt het begrip ‘handicap’
inhoudelijk afgebakend en dit aan de hand van een uitvoerige bespreking van de
rechtspraak van het Hof van Justitie en Belgische rechtbanken. Vervolgens worden
de afzonderlijke artikelen besproken met een bijzondere aandacht voor het recht
op onderwijs (art. 24) en het recht op werk en werkgelegenheid (art. 27). Het
facultatieve protocol dat door België is ondertekend en ingaat op de omzetting en
uitvoering van het VRPH wordt beknopt besproken in deel IV.
Gelet op de gelaagde Belgische rechtsorde, is het van belang aan te geven welke
actoren bevoegdheid hebben met betrekking tot het beleid voor personen met een
handicap. De zesde staatshervorming brengt hierin een aantal wijzigingen. De
wijzigingen worden besproken in deel V.
Vervolgens wordt geanalyseerd in welke mate het VRPH doorwerking vindt in
de Vlaamse rechtsorde. De focus van het boek ligt daarbij op het recht op
onderwijs conform artikel 24 VRPH, het recht op arbeid conform artikel 27 VRPH
en het recht op zorg conform artikel 19 VRPH. De initiatieven die door de Vlaamse
Regering zijn genomen ter ratificatie van het VN-Verdrag, worden algemeen
geduid en afgetoetst aan het Verdrag. Het gaat hierbij in hoofdzaak om het Mdecreet, het maatwerkdecreet en het decreet persoonsvolgende financiering.
Afsluitend volgt een conclusie, die de belangrijkste aspecten van het boek
omvat en algemene aanbevelingen doet om tot een meer inclusief beleid te komen.

Intersentia

19

DEEL I
HET VN-VERDRAG INZAKE
DE RECHTEN VAN PERSONEN
MET EEN HANDICAP

Intersentia

21

1. BESTAANDE REGELGEVING
Voor de uitvaardiging van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met
een Handicap11 bestonden reeds een aantal niet-specifieke conventies zoals de
Universele Verklaring van de Mensenrechten (1948), het VN-Verdrag tegen
racistische discriminatie (1965), de VN-Conventie tegen discriminatie van de
vrouw (1979), de VN-Conventie voor de rechten van het kind (1989) en de VNConventie ter bescherming van de rechten van gastarbeiders en hun
families (1990). Handicap werd in deze mensenrechtenteksten ondergebracht
onder de zogenaamde openeinde-criteria zoals discriminatie op basis van ‘andere
status’ of ‘andere grond’.12 Dit is bijvoorbeeld het geval in artikel 2 van de
Universele Verklaring van de Mensenrechten, artikel E van het Herzien Europees
Sociaal Handvest13 en in artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake
Burgerrechten en Politieke Rechten. Het feit dat handicap niet uitdrukkelijk
vermeld staat als discriminatiegrond had gevolgen in de praktijk.14 Rechters leken
bij de toetsing van deze normen namelijk een onderscheid te maken naargelang
het een benoemd dan wel een onbenoemd onderscheidingscriterium betrof. Bij
een vermeende discriminatie op een niet-benoemde discriminatiegrond – zoals
handicap – zal de rechter veelal volstaan met een marginale toetsing en laat hij veel
ruimte voor redelijkheidsoverwegingen.15
Er was evenwel reeds specifieke regelgeving voor de bescherming van personen
met een handicap.16 Deze regelgeving had tot doel om de drempels waarmee

11

VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap, gedaan te New York op
13 december 2006, UNTS vol. 2515, 3. De tekst van het Verdrag is raadpleegbaar via:
www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml.
12
A. RAHMÉ, F. HENDRICKX, O. VANACHTER en A. VAN BEVER, Discriminatie op basis van handicap en
gezondheidstoestand in de arbeidsverhouding, Antwerpen, Intersentia, 2009, 58.
13
ECSR 4 november 2003, Association internationale Autisme-Europe/Frankrijk, nr. 13/2002, § 51; G.
MAES, “Collectief klachtenrecht bij het Europees Sociaal Handvest: overzicht van rechtspraak
1998-2002”, TSR 2005, afl. 1, 36.
14
A. RAHMÉ, F. HENDRICKX, O. VANACHTER en A. VAN BEVER, Discriminatie op basis van handicap en
gezondheidstoestand in de arbeidsverhouding, Antwerpen, Intersentia, 2009, 58.
15
K. VAN DEN LANGENBERGH, “Discriminatie van gehandicapten bij de aanwerving” in D. CUYPERS
(ed.), Gelijkheid in het arbeidsrecht: gelijkheid zonder grenzen?, Antwerpen, Intersentia, 2003,
149.
16
J. DHOMMEAUX, “La convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole du
13 decembre 2006”, Rev.Trim.Dr.H. 2013, afl. 95, 530.
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personen met een handicap werden geconfronteerd in kaart te brengen.17 Zo werd
in 1971 de Verklaring betreffende de Rechten van Verstandelijk Gehandicapte
Personen uitgevaardigd.18 In 1975, proclameerde de Verenigde Naties de
Verklaring inzake de Rechten van Mensen met een Handicap.19 In 1982 werd een
Wereldactieprogramma inzake handicap op touw gezet. Twaalf jaar later, in 1993,
vaardigde de Verenigde Naties de Standard Rules for the Equalization of
Opportunities of Persons with Disabilities uit.20 Deze standaardregels roepen de
staten op om de mensenrechten via een actief gelijkekansenbeleid ook in de
maatschappelijke werkelijkheid van de personen met een handicap effectief te
realiseren, zodat zij in een evenredige verhouding tot de bevolking zonder
handicap aan de algemene maatschappelijke voorzieningen, waaronder het
onderwijs en de tewerkstelling, kunnen participeren.21 Voorgaande initiatieven
resulteerden echter nooit in bindende juridische instrumenten en dragen dus de
stempel van soft law.22 Meer en meer achtten gehandicaptenrechten-activisten het
noodzakelijk dat een internationaal bindend verdrag, een instrument dat een
regelgevend kader voor de promotie en bescherming van de mensenrechten
insluit, het levenslicht zag.23

17

G. QUINN, “A short guide to the United Nations Convention on the Rights of Persons with
Disabilities” in G. QUINN en L. WADDINGTON (eds.), European Yearbook of Disability Law, vol.
1, Antwerpen, Intersentia, 2009, 93.
18
Verklaring inzake de Rechten van Verstandelijk gehandicapte personen van 20 december 1971.
19
Verklaring inzake de Rechten van Mensen met een Handicap van 9 december 1975.
20
R. KAYESS en P. FRENCH, “Out of the darkness into light? Introducing the Convention on the Rights
of Persons with Disabilities”, Human Rights Law Review 2008, Vol.8, No.1, 16.
21
J. HUYS, “Het niet voorzien van redelijke aanpassingen voor de persoon met een handicap is een vorm
van discriminatie”, TSR 2003, afl. 3, 392.
22
M. ASHLEY en J. E. LORD, “The united Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities:
process, Substance and Prospects” in F. GÓMEZ IZA en K. DE FEYTER, International Human Rights
Law in a Global Context, Bilbao, HumanitarianNet, 2009, 497.
23
Many of the statements to the Ad Hoc Committee from the IDC and disabled persons organisations
stressed the need for a binding instrument see, for example, Disabled Peoples International,
Position Paper regarding a New International Human Rights Convention for Disabled People,
25 February 2003, beschikbaar op: www.un.org/esa/socdev/enable/rights/contrib-dpi.htm (laatst
geconsulteerd op 12 mei 2015).
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2. NOOD AAN SPECIFIEKE REGELGEVING?
Een nieuwe conventie over de rechten van personen met een handicap was in de
eerste plaats noodzakelijk om de universele rechten van personen met een
handicap wereldwijd te garanderen.24
Het VRPH is het snelst onderhandelde mensenrechtenverdrag in de
geschiedenis van de Verenigde Naties.25 Meer bepaald liepen de onderhandelingen
via acht sessies tussen 2002 en 2006 waarin stevig werd gediscussieerd over de
vorm, de inhoud en de wenselijkheid ervan.26 Wat de wenselijkheid betrof, waren
politici en rechtswetenschappers verdeeld in drie kampen.27
De eerste groep argumenteerde dat de bestaande rechtsbronnen voldoende
bescherming boden. Daarnaast vreesden zij dat de inflatie van mensenrechten
(‘steeds
meer
nieuwe
mensenrechten’)
ertoe
kan
leiden
dat
mensenrechtenverklaringen aan zeggingskracht inboeten, vermits niet elke
beleidsmaatregel kan worden opgetild tot het niveau van de mensenrechten.28
Anderen verlangden een allesomvattend verdrag naar analogie van het Verdrag
inzake de Rechten van het Kind. De voorstanders van deze werkmethode waren
voornamelijk afkomstig uit het maatschappelijke middenveld.29
De laatste strekking bepleitte een verdrag in de lijn van het Verdrag houdende
de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen. Deze benadering

24

J. VAN REMOORTEL, “De Conventie van de Verenigde Naties over de Rechten van Personen met een
Handicap”, Panopticon 2009, afl. 4, 64.
25
Official Statement of the UN Secretary-General, Secretary General Hails Adoption of Landmark
Convention on Rights of People with Disabilities, 13 December 2006, SG/SM/10797, HR/4911,
L/T/4400,
beschikbaar
via:
www.un.org/News/Press/docs/2006/sgsm10797.doc.htm
(geconsulteerd op 12 mei 2015); M. ASHLEY en J. E. LORD, “The united Nations Convention on
the Rights of Persons with Disabilities: process, Substance and Prospects” in F. GÓMEZ IZA en K.
DE FEYTER, International Human Rights Law in a Global Context, Bilbao, HumanitarianNet,
2009, 499; J. CLIFFORD, “The UN Convention and its Impact on European Equality Law”, The
Equal Rights Review 2011, vol. 6, 13.
26
F. ANG, “En nu actie! Het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap: uitvoering en
toezicht”, TvMR 2010, afl. 3, 11.
27
A. D’ESPALLIER, S. SOTTIAUX en J. WOUTERS, Doorwerking van het VN-Verdrag inzake de Rechten van
Personen met een Handicap. Discriminatierecht in theorie en praktijk, Antwerpen, Intersentia,
2014, 3.
28
P. DE HERT en A. HOEFMANS, “Gehandicapten hebben eigen mensenrechtenverdrag”, Juristenkrant
2007, afl. 150, 13.
29
G. QUINN, “A short guide to the United Nations Convention on the Rights of Persons with
Disabilities” in G. QUINN en L. WADDINGTON (eds.), European Yearbook of Disability Law, vol.
1, Antwerpen, Intersentia, 2009, 99.
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zou niet vereisen dat nieuwe rechten worden ontwikkeld, maar dat de bestaande
rechten ten volle kunnen worden uitgeoefend.30
Uiteindelijk werd geopteerd voor een hybride model.31 In haar huidige
gedaante bevat het VRPH zowel elementen uit het non-discriminatiemodel als
elementen uit het allesomvattende model.32 Terwijl vroeger de focus lag op
liefdadigheid en het ‘genezen’ van een handicap wordt nu door dit Verdrag de stap
gezet naar het toekennen van specifieke en in bepaalde gevallen afdwingbare
rechten aan personen met een handicap.33 Naar luid van die nieuwe zienswijze
heeft niet de persoon een handicap, maar wel de samenleving doordat ze er niet in
slaagt de diversiteit te accommoderen.
Het grote voordeel dat verbonden is het aannemen van een eigen verdrag, is
enerzijds de zichtbaarheid ervan en anderzijds de instrumentalisering van
subjectieve rechten.34 Het VRPH moet de personen met een handicap uit de grijze
zone halen en ze zichtbaar maken in alle omstandigheden. Het Verdrag maakt
duidelijk dat personen met een handicap ook burgers zijn die recht hebben op
mensenrechten die onder internationale regelgeving vallen en wettelijk kunnen
worden afgedwongen. Voortaan kunnen zij bijgevolg niet enkel ‘gunsten’ maar
ook ‘rechten’ opeisen. Dat maakt een substantieel verschil uit in de rechtspraktijk,
wat verklaart waarom diverse landen het Verdrag niet wilden ratificeren. Zo vormt
het Verdrag de zoveelste uiting van de spanning tussen voorstanders die effectieve
juridische emancipatorische hefbomen willen afdwingen en tegenstanders die
juridisering willen vermijden. Het is evenwel contradictorisch ‘rechten’ te willen
toekennen die ‘niet afdwingbaar’ zijn. Een onafdwingbaar recht blijft immers de
facto een gunst en subjectieve rechten impliceren onvermijdelijk juridisering. Ook
een Lidstaat, zoals Italië, bleef ten onrechte in dat oude paradigma steken en werd

30

A. D’ESPALLIER, S. SOTTIAUX en J. WOUTERS, Doorwerking van het VN-Verdrag inzake de Rechten van
Personen met een Handicap. Discriminatierecht in theorie en praktijk, Antwerpen, Intersentia,
2014, 3.
31
G. QUINN, “A short guide to the United Nations Convention on the Rights of Persons with
Disabilities” in G. QUINN en L. WADDINGTON (eds.), European Yearbook of Disability Law, vol.
1, Antwerpen, Intersentia, 2009, 99.
32
Report of the Ad Hoc Committee on a Comprehensive and Integral International Convention on
Protection and Promotion of the Rights and Dignity of Persons with Disabilities, 16-27 juni 2003,
annex II, www.un.org.
33
G. QUINN, “A short guide to the United Nations Convention on the Rights of Persons with
Disabilities” in G. QUINN en L. WADDINGTON (eds.), European Yearbook of Disability Law, vol.
1, Antwerpen, Intersentia, 2009, 93.
34
A. LAWSON, “The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities: New Era or
False Dawn?”, Syracuse Journal of International Law and Commerce 2006-07, afl. 34, 574.
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daarom door het Europees Hof van Justitie veroordeeld wegens een gebrekkige
implementatie van het concept ‘redelijke aanpassingen’.35
Personen met een handicap bleven minder zichtbaar als subject van
mensenrechten: ofwel werden mensenrechten niet van toepassing geacht, ofwel
werden ze minder strikt toegepast.36 Daarom dienen mensenrechten te worden
vertaald naar de specifieke context van personen met een handicap.37 In het
Verdrag is ook een rapporteringsmechanisme38 ingebouwd, waardoor
systematisch gegevens moeten worden verzameld die dan het voorwerp kunnen
uitmaken van een publiek debat.39
Tot slot was het bestrijden van armoede een belangrijk argument om personen
met een handicap een specifieke erkenning te geven.40 Statistieken tonen aan dat
in die landen waar geen specifieke wetgeving voorhanden is, personen met een
handicap tot de meest gemarginaliseerde groepen behoren, onder andere wegens
minder kansen inzake onderwijs en tewerkstelling.41

35

HvJ 4 juli 2013, Commissie/Italië, c-312/11, .
J. CLIFFORD, “The UN Convention and its Impact on European Equality Law”, The Equal Rights
Review 2011, vol. 6, 12-13.
37
P. DE HERT en A. HOEFMANS, “Gehandicapten hebben eigen mensenrechtenverdrag”, Juristenkrant
2007, afl. 150, 13.
38
Art. 34-35 VRPH.
39
Dergelijk rapporteringsmechanisme is ook ingeschreven in het Europees Sociaal Handvest, waarbij
verdragspartijen tweejaarlijks een rapport overmaken aan de Secretaris-generaal van de Raad van
Europa.
40
J. VAN REMOORTEL, “De Conventie van de Verenigde Naties over de Rechten van Personen met een
Handicap”, Panopticon2009, afl. 4, 64.
41
O. LEWIS, “Mental Disability law in Central and Eastern Europe: paper, practice, promise”, Journal
of Mental Health Law 2002, 293-303.
36
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3. TOTSTANDKOMING VRPH
Een specifiek verdrag werd voor de eerste maal voorgesteld in 1987 door Zweden,
maar werd verworpen.42 Twee jaar later stelde Zweden opnieuw een ontwerp voor,
dat eveneens op verzet stuitte. Een niet-bindende verklaring werd in 1993
uitgevaardigd.43
De wereldwijde inspanningen van de verenigingen voor personen met een
handicap hebben ertoe bijgedragen dat in maart 2000 een nieuwe verklaring werd
goedgekeurd in Beijing. Hierin werd de volledige inclusie van personen met een
handicap gevraagd en werd een verbintenis aangegaan om een wettelijk bindend
verdrag na streven.44
In 2001 besliste de Algemene Vergadering van de VN een ad hoc comité op te
richten. Deze oprichting volgde op de aanname van resolutie (op initiatief van
Mexico)45 waarin werd overeengekomen dat dringend maatregelen moesten
worden genomen om de situatie van personen met een handicap te verbeteren.46
Omwille van hevig verzet kon men slecht medio 2004 met het redigeren van het
Verdrag starten. Bepaalde landen (waaronder Australië47) waren immers de
mening toegedaan dat het Comité de grenzen van zijn mandaat te buiten ging door
de opstelling van een allesomvattend verdrag.48 Zij gaven de voorkeur aan de
aanname van een optioneel protocol bij het Verdrag inzake de Burgerlijke en
Politieke rechten.49

42

J. DHOMMEAUX, “La convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole du
13 decembre 2006”, Rev.Trim.Dr.H. 2013, afl. 95, 531.
43
Standard Rules for the Equalization of Opportunities of Persons with Disabilities.
44
J. VAN REMOORTEL, “De Conventie van de Verenigde Naties over de Rechten van Personen met een
Handicap”, Panopticon2009, afl. 4, 65.
45
J. E. LORD, D. SUOZZI en A.L. TAYLOR, “Lessons from the experience of the U.N. Convention on the
Rights of Persons with Disabilities: Addressing the Democratic Deficit in Global Health
Governance”, Journal of Law, Medicine & Ethics 2010, Vol. 38, No.3, 567.
46
Resol. United Nations 19 december 2001, nr. 56/168, Comprehensive and integral international
convention to promote and protect the rights and dignity of persons with disabilities,
www.un.org/esa/socdev/enable/disA56168e1.htm (laatst geconsulteerd op 10 mei 2015).
47
Uiteindelijk
heeft
Australië
toch
het
VRPH
geratificeerd:
www.un.org/disabilities/countries.asp?id=166 (laatst geconsulteerd op 13 mei 2015).
48
R. KAYESS en P. FRENCH, “Out of the darkness into light? Introducing the Convention on the Rights
of Persons with Disabilities”, Human Rights Law Review 2008, Vol. 8, No. 1, 18.
49
R. KAYESS en P. FRENCH, “Out of the darkness into light? Introducing the Convention on the Rights
of Persons with Disabilities”, Human Rights Law Review 2008, Vol. 8, No. 1, 18.
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Op 13 december 2006 werd de huidige tekst van het Verdrag uiteindelijk dan
toch aangenomen. Deze datum is niet geheel toevallig, gelet op het feit dat
13 december volgens de Westerse Christelijke kalender de dag van Sint Lucia is,
de patroonheilige van de blinden.50 Op 3 mei 2008 trad het Verdrag effectief in
werking.
Het Verdrag kreeg op de openingsdag meteen een recordaantal
ondertekeningen.51 Ook België was daarbij.52 Het enthousiasme bij de staten om
het te ondertekenen en te ratificeren is mede te danken aan het gegeven dat het
Verdrag geen standpunt inneemt ten overstaan van ideologische vraagstukken.53
Daarnaast was ook de tijdsgeest een cruciale factor. Het Verdrag kwam immers tot
stand in volle uitwerking van de Millenniumdoelstellingen van de Verenigde
Naties. Indien landen toch niet overgaan tot de ondertekening en ratificatie is dit
vaak te wijten aan de angst om eigen wetgeving te moeten aanpassen en daartoe
niet de nodige financiële middelen hebben.54 Ook zijn er verdragspartijen die wel
hebben getekend, maar een voorbehoud hebben geformuleerd. Dit geeft aan
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R. KAYESS en P. FRENCH, “Out of the darkness into light? Introducing the Convention on the Rights
of Persons with Disabilities”, Human Rights Law Review 2008, Vol.8, No.1, 2-3.
51
Report of the Secretary-General as to the Status of the Convention on the Rights of Persons with
Disabilities and the Optional Protocol, 14 August 2007, A/62/230, at para. 4, beschikbaar via:
www.ohchr.org/english/issues/disability/docs/A.62.230.en.doc (laatst geconsulteerd op 27 mei
2014). Zie ook: UN Press Release, Record number of countries sign UN treaty on disabilities on
opening
day,
30 March
2007,
beschikbaar
via:
www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID¼22085&Cr¼disab&Cr1¼ (laatst geconsulteerd op
13 mei 2015).
52
Wet 13 mei 2009 houdende instemming met volgende Internationale Akten: Verdrag inzake de
Rechten van Personen met een Handicap, Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de Rechten
van Personen met een Handicap, aangenomen te New York op 13 december 2006, BS 22 juli
2009; Decr. Vl. 8 mei 2009 houdende instemming met het verdrag inzake de Rechten van
Personen met een Handicap, en het facultatief protocol bij het verdrag inzake de Rechten van
Personen met een Handicap, opgemaakt in New York op 13 december 2006, BS 3 augustus 2009,
ed. 1.
Ord. Br. 14 mei 2009 houdende instemming met het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een
Handicap en met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de Rechten van Personen met
een Handicap, ondertekend te New York op 30 maart 2007, BS 22mei 2009; Franse
Gemeenschapscommissie-Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Decreet 15 januari 2009 houdende
goedkeuring van het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap en van het
facultatieve Protocol bij het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap,
aangenomen in New-York op 13 december 2006, BS 13 februari 2009.
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G. QUINN, “A short guide to the United Nations Convention on the Rights of Persons with
Disabilities” in G. QUINN en L. WADDINGTON (eds.), European Yearbook of Disability Law, Vol.
1, Antwerpen, Intersentia, 2009, 91.
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Handicap”, Panopticon 2009, afl. 4, 65.
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landen de zekerheid niet te worden gedwongen hun eigen wetgeving aan te passen,
ook al hebben ze het Verdrag geratificeerd.
De gevolgen van het niet ondertekenen van het VRPH moeten enigszins
worden genuanceerd, omwille van de ratificatie door de Europese Unie (zie infra),
maar eveneens omdat de principes volgens het Europees Hof voor de Rechten van
de Mens (EHRM) een weerspiegeling vormen van een Europese en universele
consensus.55 In de zaak Glor staafde het Hof deze stelling (een schending van
artikel 14 juncto artikel 8 EVRM) door meermaals naar het VRPH te verwijzen,
ongeacht het gegeven dat Zwitserland op het moment van de uitspraak geen
verdragspartij was.56 Dit was de eerste keer dat het VRPH opdook in de
rechtspraak van het Mensenrechtenhof en het zou niet de laatste keer zijn. In 2010
bouwde het EHRM verder op de principes uit het arrest Glor in de zaak Alajos
Kiss.57 Het oordeelde dat het ontzeggen van stemrecht aan een persoon die onder
bewind staat, strijdig is met het EVRM. Het Hof onderbouwde de uitspraak door
meermaals te verwijzen naar diverse bepalingen van het VRPH. Ook in andere
zaken verwees het EHRM uitdrukkelijk naar de bepalingen in het VRPH.58
Bijzonder is vooral de participatieve methode van verdragsonderhandelingen
die bij de totstandkoming van dit Verdrag is gehanteerd.59 Het Verdrag breekt met
het
‘staatcentrisch’
model
van
verdragsonderhandeling
bij
mensenrechtenverdragen en brengt de standpunten, meningen en ervaringen van
de doelgroep, in casu van personen met een handicap, in rekening.60 Het VRPH is
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J. CLIFFORD, “The UN Convention and its Impact on European Equality Law”, The Equal Rights
Review 2011, Vol. 6, 20.
56
EHRM 2 juni 2009, Glor tegen Zwitserland, nr. 13444/04.
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Impact on European Equality Law”, The Equal Rights Review 2011, Vol. 6, 20.
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nr. 47848/08; EHRM 19 februari 2015, M.S./Kroatië, nr. 75450/12.
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CRPD” in L. WADDINGTON, G. QUINN en E. FLYNN (eds.), European Yearbook of Disability Law,
vol. 3, Antwerpen, Intersentia, 2012, 43; STRATEGISCHE ADVIESRAAD INTERNATIONAAL
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2008,
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bijgevolg het resultaat van het meest participatieve ontwerpproces aller tijden.61
De participatie van personen met een handicap en hun organisaties werd expliciet
nagestreefd. Deze betrokkenheid heeft dan ook een onmiskenbare invloed gehad
op de finale versie van het Verdrag. Het adagium ‘Nothing about us without us’
werd consequent doorgetrokken.62 Het was ongezien in de VN-geschiedenis dat
het woord van activisten, vertegenwoordigers van gehandicaptenorganisaties en
staten van gelijke waarde was.63
Het gegeven dat een mensenrechtenverdrag door de Europese Unie mee werd
onderhandeld, is eveneens vernieuwend te noemen (zie infra hoofdstuk 4 onder
deel I).64
Tot slot geven we de lezer mee dat het VRPH het eerste VN-verdrag is dat werd
aangenomen in de 21ste eeuw, en zelfs het eerste sinds 1991.65
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United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities: a story of exclusive and
shared competences”, MJ 2011, 431; STRATEGISCHE ADVIESRAAD INTERNATIONAAL
VLAANDEREN, Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap, advies nr. 2008/18,
1 oktober
2008,
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eteenhandicap_web.pdf, 2.
65
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4. TOETREDING VAN DE EUROPESE UNIE
TOT HET VRPH
België heeft een belangrijke rol gespeeld in de toetreding van de Europese Unie tot
het Verdrag. Het behoorde immers tot de agenda van 2010 van het Belgisch
voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. De Unie ontleende haar
bevoegdheid hiervoor aan artikel 19 VWEU (oud artikel 13 EG), op basis waarvan
zij de bevoegdheid heeft om actie te ondernemen tegen discriminatie in het
algemeen, en tegen discriminatie op basis van handicap in het bijzonder. Door de
ratificatie heeft de Unie, voor de domeinen waarvoor ze bevoegd is, dezelfde
verplichtingen als de andere verdragspartijen bij het VRPH.66 Wanneer een
Lidstaat van de Unie niet zelfstandig is toegetreden tot het Verdrag is het enkel
gebonden wanneer het Unierecht betreft. Dit is bijvoorbeeld het geval voor
Nederland67, Ierland en Finland.68
Het effect daarvan is verschillend naargelang de materie. Voor het arbeidsrecht
maakt het nauwelijks verschil uit nu de EU wel degelijk bevoegdheden heeft
uitgeoefend. Zo wordt het aspect aanwerving, tewerkstelling en ontslag helemaal
afgedekt door de Kaderrichtlijn 2000/78, zodat een belangrijke toepassingsgebied
volledig onder het Unierecht valt.69 Voor het onderwijsrecht daarentegen maakt
het wel een substantieel verschil uit.
Artikel 217 VWEU (oud artikel 310 EG) geeft de Unie de bevoegdheid om
overeenkomsten te sluiten met één of meer derde landen of internationale
organisaties om een associatie te bekomen die verband houdt met wederzijdse
rechten en plichten, gezamenlijke actie en speciale procedures. De procedure
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hiervoor wordt omschreven in artikel 218 VWEU (oud artikel 300 EG). Verder is
de Unie ook bevoegd voor alle gepaste vormen van samenwerking op basis van
artikel 220 VWEU (oud artikel 302 EG), zoals met de VN.70 Een internationale
overeenkomst zoals het VPRH heeft echter invloed op beleidsdomeinen waarvoor
zowel de Lidstaten als de Unie bevoegd zijn, wat van het Verdrag een mixed
agreement maakt.71 Het is belangrijk om te weten dat waar de EU geen exclusieve
bevoegdheid heeft, de Lidstaten de vrijheid behouden om collectief, individueel of
samen met de Unie actie te ondernemen om aan de verplichtingen van de
internationale overeenkomst te voldoen.
De door de Unie gesloten internationale overeenkomsten zijn verbindend voor
de instellingen van de Unie72 en zijn bijgevolg van hogere rang dan de handelingen
van de Unie.73
De Unie ondertekende het VRPH op de eerste dag dat dit mogelijk was – op
30 december 2007 – en de formele ratificatie volgde op 23 december 2010.74
Luidens artikel 45, tweede lid VRPH trad het Verdrag voor de EU in werking op
22 januari 2011. Het is maar de vraag in hoeverre de Lidstaten hiermee niet in
snelheid werden gepakt door de Unie. Binnen de EU lagen immers al jarenlang
voorstellen op tafel die door het European Disability Forum zonder succes werden
naar voorgeschoven. Het lijkt erop dat de VN-piste bij gebrek aan kritische
aandacht werd benut om de interne patstelling te deblokkeren.
De openstelling voor lidmaatschap van regionale organisaties bestaat niet bij
de andere basismensenrechtenverdragen van de Verenigde Naties.75
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5. POSITIE VAN HET VRPH BINNEN HET
UNIERECHT
Gelet op het feit dat er geen Europese wetgeving is die de wettelijke status van
internationale normen bepaalt en de EU een autonome rechtsorde vormt, neemt
het Hof van Justitie een hiërarchie tussen de verschillende rechtsnormen aan. Het
primair EU-recht (waaronder het Verdrag betreffende de Europese Unie, het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Handvest van de
Grondrechten van de EU) en het EVRM staan het hoogst in de hiërarchie en
vormen samen een soort grondwet.76 Alle andere wetgevende bronnen die
internationaal recht bevatten, zowel internationale overeenkomsten als
internationaal gewoonterecht en besluiten van internationale organisaties,
bevinden zich op de trap daaronder.77 Dit betekent dat, formeel gezien, het VRPH
ondergeschikt is aan het primair EU-recht, maar superieur is aan het secundair
EU-recht (richtlijnen, verordeningen, …).
Zoals hierboven aangestipt, vormt het VRPH in hoofdorde een verduidelijking
van rechten die al eerder waren gecodificeerd in internationale instrumenten.
Bovendien speelt het concept van gelijkheid en non-discriminatie, eveneens stevig
verankerd in het EU-recht en de grondwetten van de Lidstaten, een fundamentele
rol in het VRPH. Bijgevolg bevat het Verdrag dus rechten die al worden
beschouwd als constitutionele normen binnen de rechtsorde van de EU, waardoor
het VRPH onmiskenbaar een invloed heeft op het Unierecht.78 Desondanks heeft
het Hof van Justitie in de recente zaak Z geoordeeld dat de bepalingen van het
VRPH inhoudelijk niet onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig zijn om
directe werking te verkrijgen in het Unierecht.79 Deze uitspraak is te verklaren
door de bijzondere context van de Europese moederschapsbescherming en moet
daarom restrictief geïnterpreteerd worden. Het komt het Hof immers niet toe om
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het toepassingsgebied van de richtlijnen uit te breiden, tegen de wil van de
Europese wetgever in.80 Het Hof heeft in dezelfde zaak wel herhaald dat de
Europese instrumenten dienen te worden geïnterpreteerd in het licht van het
VRPH.81
Niet allen op het Unierecht heeft het VRPH invloed, maar evenzeer op het
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.82 Een interessant arrest om in
deze context aan te stippen, is de zaak S.H.H. van het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens.83 Het EHRM concludeerde dat het VRPH moet worden
opgevat als een rechtsbron die het toepassingsgebied van het EVRM verruimt.
Daarenboven moet het Verdrag op zijn beurt niet als een op zichzelf staand
instrument worden geïnterpreteerd, maar dient het in overeenstemming te
worden gebracht met de algemene principes uit het internationaal recht. Ook in
de zaak Kiyutin84 was de kruisbestuiving tussen het VRPH en het EVRM
merkbaar.85
Het Verdrag creëert een bijzonder interessante juridische vijfhoeksverhouding
aangezien het verschillende autonome rechtsordes verbindt. Het verbindt immers
zowel de rechtsorde van het EVRM, het Unierecht en het recht van de Verenigde
Naties en zelfs het Herzien Europees Sociaal Handvest.86 Voor zover de staten dit
VN-Verdrag ook geratificeerd hebben, worden ook de interne rechtsordes
verbonden. Aldus creëert het Verdrag een merkwaardige vijfhoek en lijkt het niet
ratificeren van het Verdrag eerder van beperkt belang, gelet op de doorwerking
van het Verdrag in de andere internationale rechtsordes. Vooral de wederzijdse
beïnvloeding van het EVRM en het Unierecht is relevant. Het illustreert daarmee
de ‘interpermeabiliteit’ van de rechtsordes.87 Het VRPH kan aldus fungeren als een
bruggenhoofd dat de verschillende rechtsordes inzake begrippen en toepassingen
nader bij elkaar brengt. In ieder geval zullen belangengroepen niet aarzelen om
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voor hen voordelige uitspraken in de verschillende rechtsordes tegen elkaar uit te
spelen.
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6. DOEL VAN DE CONVENTIE
Van belang is het feit dat het VRPH wereldwijd perspectieven biedt aan personen
met een handicap.88 Deze maken ongeveer 15% – meer dan één miljard mensen –
van de wereldbevolking uit, waardoor ze de grootste minderheid vormen.89
Zowel rechten die traditioneel als politieke en burgerlijke rechten worden
bestempeld als economische, sociale en culturele rechten zijn in het VRPH terug
te vinden. Precies de aanwezigheid van deze beide soorten rechten doet vragen
reizen over de gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag. De realisatie
van economische, sociale en culturele rechten wordt immers vaak geacht andere
inspanningen te vereisen van de individuele staten. De bespreking van de
individuele artikelen vindt verderop in dit boek plaats (infra deel III).
Het doel van het Verdrag is niet een reeks nieuwe rechten uit te werken, maar
wel het in overeenstemming brengen van de mensenrechten van personen met een
handicap met de reeds bestaande mensenrechten.90 De nieuwe VN-Conventie
moet de personen met een handicap zichtbaar maken.91 Deze Conventie moet niet
enkel de tekortkomingen bestrijden (slechte regelgeving, onaangepaste
voorzieningen, onvoldoende financiering enz.)92, maar eveneens een nieuwe
dynamiek creëren die de beperkingen van personen met een handicap plaatst in
het mensenrechtenperspectief.
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J. VAN REMOORTEL, “De Conventie van de Verenigde Naties over de Rechten van Personen met een
Handicap”, Panopticon2009, afl. 4, 66.
89
WORLD HEALTH ORGANIZATION, “Disability and Health. Fact sheet nr. 352, December 2014”,
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/en/ (laatst geconsulteerd 12 mei 2015); O. M.
ARNARDÓTTIR, “The Rights of persons with Disabilities in the Context of Healthcare” in B.
TOEBES, M. HARTLEV, A. HENDRIKS enJ. R. HERRMANN (eds.), Health and Human Rights in
Europe, Cambridge, Intersentia, 2012, 252; G. QUINN, “A short guide to the United Nations
Convention on the Rights of Persons with Disabilities” in G. QUINN en L. WADDINGTON (eds.),
European Yearbook of Disability Law, vol. 1, Antwerpen, Intersentia, 2009, 89.
90
A. LAWSON, “The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and European Disability
Law: A Catalyst for Cohesion” in O.M. ARNARDÓTTIR en G. QUINN (eds.), The UN Convention
on the Rights of Persons with Disabilities. European and Scandinavian Perspectives, Leiden,
Martinus Nijhoff Publishers, 2009, 107; G. DE BECO, “Article 33(2) of the UN Convention on the
Rights of Persons with Disabilities: another Role for National Human Rights Institutions”,
NQHR 2011, Vol. 29, afl. 1, 87.
91
J. VAN REMOORTEL, “De Conventie van de Verenigde Naties over de Rechten van Personen met een
Handicap”, Panopticon 2009, afl. 4, 64.
92
F. ANG, “En nu actie! Het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap: uitvoering en
toezicht”, TvMR 2010, afl. 3, 11.

Intersentia

37

De langetermijndoelstelling van het VRPH is het bevorderen van de
eerbiediging van de waardigheid van personen met een handicap en het
waarborgen van alle mensenrechten en van de fundamentele vrijheden op voet van
gelijkheid door hen volledig en daadwerkelijk te laten participeren in de
samenleving.93
Het Verdrag volgt de nieuwe aanpak ten overstaan van personen met een
handicap (ingegeven door de zogenaamde ‘shift of paradigm’, zie infra). In die visie
erkent men dat het probleem niet zozeer ligt in een medische aandoening, maar
wel in het feit dat de samenleving op dit moment blijkbaar niet in staat is om alle
specifieke kenmerken van individuen te accommoderen.94 De context van een
individu bepaalt met andere woorden of er sprake is van een handicap en hoe
ernstig die is. Een beperking vormt een handicap afhankelijk van de aard van de
maatschappij en de context waarin ze zich manifesteert.95 Luidens deze nieuwe en
modernere zienswijze is het hebben van een handicap geen persoonlijke tragedie,
maar een probleem van de samenleving.96 Zo kan een slecht zicht in een
maatschappij waar het verkrijgen van een bril niet evident is een handicap
uitmaken omdat deelname aan de maatschappij erdoor wordt belemmerd.97
Om deze nieuwe aanpak te realiseren, is er nood aan een beleid dat de inclusie
van personen met een handicap in alle beleidsdomeinen integreert. Het is
bijgevolg de doelstelling van dit boek om in concreto aan te geven hoe het Vlaamse
beleid moet worden aangepast om conform te zijn met het VRPH. Het zijn immers
de staten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het VRPH: “the struggle
for human rights will be won or lost at the national level”.98 De staten kunnen deze
verantwoordelijkheid niet afschuiven op de deelstaten, ook al zijn deze laatste
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bevoegd voor de inhoudelijke omzetting. De nationale overheid is steeds de
eindverantwoordelijke.99

99

Art. 27 Verdrag van Wenen inzake het Verdragenrecht, 23 mei 1969. In de Belgische wetgeving is
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gemeenschap of een gewest, kan zij de kosten verhalen op de betrokken gemeenschap of het
betrokken gewest (art. 16 BWHI).
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DEEL II
DOORWERKING VAN VERDRAGEN
Het louter ondertekenen door een verdragspartij is onvoldoende om in de praktijk
iets te veranderen. De rechtsbron moet doorwerken in de nationale rechtsorde en
dit kan gebeuren op basis van verschillende theorieën. Het is immers een
belangrijke regel van internationaal recht dat individuele personen niet optreden
in het internationaal recht.100 Sommige mensenrechtenverdragen – waaronder het
VRPH – maken het echter mogelijk dat een individueel slachtoffer van een
verdragsschending een klacht kan indienen bij een VN Comité101, waardoor er
toch effect voor individuele burgers mogelijk is.
Hierna volgt eerst een beknopt overzicht van het theoretische kader van de
doorwerking. In paragraaf twee wordt de doorwerking van het VRPH belicht.

100
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Dit is ook het geval onder het EVRM, waar art. 34 voorziet in de mogelijkheid van het aanhangig
maken van een individuele klacht voor het EHRM.
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1. DOORWERKING VAN VERDRAGEN:
ALGEMEEN
Het doel van verdragen bestaat erin afspraken en rechten en plichten te scheppen
tussen staten en internationale organisaties. Daarnaast bevat het merendeel van
verdragen ook rechten die toekomen aan burgers. Wanneer deze rechtsbronnen
worden omgezet en uitgevoerd in het nationaal recht doen zich geen problemen
voor. Rechtsonderhorigen genieten dan van de rechtsbescherming van het
verdrag. Ingeval een verdragspartij niet is overgegaan tot de omzetting en er
strijdige nationale rechtsregels of praktijken of geen gelijkaardige bescherming
voor burgers in het nationale recht bestaan, dreigen de verdragen hun uitwerking
te missen. De bescherming van het individu vereist bijgevolg dat een andere weg
wordt gevonden om de plichten uit de gesloten verdragen toch te laten
doorwerken.102
Het begrip doorwerking wordt doorgaans omschreven als het geheel van
rechtsfiguren die tot gevolg hebben dat delen van of hele bepalingen uit de
internationale rechtsorde doorsijpelen in de nationale orde.103

1.1. OMZETTING IN DE NATIONALE RECHTSORDE
In eerste instantie moet bij het vraagstuk van de doorwerking worden gedacht aan
de situatie waarin verdragsbepalingen door wetgevend optreden een omzetting
hebben verkregen in de nationale rechtsordes. Wanneer dit op een zorgvuldige en
volledige wijze heeft plaatsgevonden, is een rechtstreeks beroep op het verdrag
overbodig.

1.2. DIRECTE WERKING
Directe werking van bepalingen uit een internationaal verdrag betekent dat deze
bepalingen rechtsgevolgen in de interne rechtsorde van een verdragsstaat
meebrengen.104
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Prima facie lijkt dit de meest aangewezen werkwijze om aan een verdrag
gevolgen te verbinden, gelet op de onnodige tussenkomst van nationale wetgevers.
In de praktijk is het verhaal complexer. Zo heeft een verdrag zelden in zijn geheel
directe werking, waardoor voor iedere afzonderlijke bepaling moet worden
nagegaan of er sprake kan zijn van directe werking of niet. Ook is de situatie in
dualistische landen enigszins anders, daar moet elke bepaling uit het verdrag zijn
opgenomen in de nationale wetgeving.
Of een bepaling eveneens directe werking krijgt, is afhankelijk van het oordeel
van de rechter.105 Doorheen de jaren zijn wel een aantal voorwaarden
ontwikkeld.106 Een eerste en logische vereiste is de gebondenheid van de staat door
het Verdrag. Het verdrag moet goedgekeurd en bekendgemaakt zijn. Daarnaast
moet het verdrag op internationaal niveau van kracht zijn. Het tweede criterium
waaraan het verdrag moet voldoen, is de verplichting dat de bepaling self-executing
is. De vereiste vanuit ‘zichzelf uitvoerbaar’ te zijn, bestaat uit twee onderdelen: een
objectieve en een subjectieve component. Het subjectieve – en inmiddels volgens
bepaalde juristen op de achtergrond geraakte – criterium is gelinkt aan de wil van
de partijen.107
Hadden de opstellers van het verdrag de bedoeling om er directe werking aan
te verlenen? Hierbij kan het gaan over een expliciete of impliciete wilsuiting.
Een voorbeeld van een niet-uitdrukkelijke wilsuiting is het Europees Verdrag
voor de Rechten van de Mens.108 Het objectieve criterium is dan weer gelieerd aan
de vraag of de bepaling op een voldoende heldere en volledige wijze is
geformuleerd, zodat men zich er zonder al te veel interpretatieproblemen op kan
beroepen. Naar de bewoordingen van het Hof van Cassatie betekent dit dat deze
bepalingen “op zichzelf genomen, zonder enige interne uitvoeringsmaatregelen te
vereisen, rechten aan de burger verlenen waar deze zich kan op beroepen voor de
jurisdictionele overheden van de Staat waar deze regel van kracht is”.109
MAES stelt in zijn doctoraatsproefschrift dat het niet echt gaat over een
‘objectief’ criterium, vermits heel wat ruimte voor rechterlijke creativiteit
voorhanden is.110 In het merendeel van de gevallen is het de rechter zelf die
doorheen het proces van interpretatie de norm duidelijk en volledig zal maken.
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Verder is het ter beoordeling van de directe werking van een verdrag
interessant na te gaan of in andere verdragen gelijkaardige rechten zijn
opgenomen, en welke status zij daar hebben. Ingeval een recht in een andere
rechtsbron rechtstreekse werking heeft, dan geldt een vermoeden van directe
werking voor dit recht.

1.2.1. THEORETISCHE MODELLEN
Hierboven is gebleken dat het verhaal van de directe werking niet eenvoudig is en
niet te miskennen gevolgen heeft in de praktijk. Omwille hiervan zijn een aantal
modellen uitgewerkt ter verduidelijking van het theoretische kader. Het verdient
aanbeveling even stil te staan bij deze thematiek, gelet op de relevantie ervan voor
de doorwerking van het VRPH.
1.2.1.1.

Het klassieke model

Dit eerste model deelt de mensenrechten op in twee grote categorieën/generaties:
politieke en burgerlijke rechten aan de ene kant en economische, sociale en
culturele rechten aan de andere kant.111
De eerste groep van rechten zijn eveneens gekend onder de benaming
‘afweerrechten’ of ‘grondrechten van de eerste generatie’. De finaliteit van deze
vrijheids- en afweerrechten bestaat erin de vrijheid van de mens veilig te stellen
tegen de overheid en te verhinderen dat de overheid ongebreideld optreedt en zo
de rechten van de mens aantast.112 Traditioneel wordt aangevoerd dat hun inhoud
absoluut en onveranderlijk is. De tweede soort van rechten legt positieve plichten
op aan de overheid, namelijk het uitvoeren en verwezenlijken van deze rechten,
waarbij de inhoud relatief en veranderlijk is.113 De overheid kan immers niet alles
voor iedereen tegelijk waarborgen. De realisatie zal dan ook progressief moeten
gebeuren. Het verschil met de grondrechten van de eerste generatie is dat het hier
voornamelijk gaat over politieke beleidsbeslissingen, onder andere door het
vaststellen van maatschappelijke prioriteiten.
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Sinds enkele jaren worden de twee groepen aangevuld met een derde categorie
van rechten: de solidariteitsrechten of de collectieve rechten.114 Laatstgenoemde
rechten zijn rechten die de gemeenschappen, de groep of de collectiviteit bezit,
zoals het recht van volkeren op zelfbeschikking en het recht van een volk om te
kunnen genieten van de natuurlijke rijkdommen van de staat. Het is wel van
belang deze rechten niet te verwarren met ‘groepsrechten’ die rechten zijn
waarover een individu beschikt, maar die enkel kunnen worden uitgeoefend als lid
van een groep. Heden zijn de rechten van de derde generatie nog niet voldoende
uitgeklaard en daarom nog niet ingesloten in juridisch bindende instrumenten
zoals verdragen.115
Lange tijd werkte de Algemene Vergadering van de VN met deze tweedeling.
Tal van redenen werden aangehaald ter verantwoording van het onderscheid.
Vooreerst zou de verwezenlijking van de tweede groep slechts geleidelijk aan
kunnen gebeuren, gelet op de kosten. De rechten van de eerste generatie worden
– verkeerdelijk – aanzien als minder kostelijk en zijn daarom onderworpen aan de
onmiddellijke uitvoering.116 Daarenboven raken de economische, sociale en
culturele rechten aan de beoordelingsvrijheid van staten, waardoor de realisatie
afhankelijk is van politieke beslissingen.117 Een ander argument ter
verantwoording van het onderscheid is de wijze waarop het recht is geformuleerd.
Afweerrechten zijn verwoord als échte rechten, terwijl de tweede groep van
rechten eerder de vorm aanneemt van een opdracht voor de overheid. Zij kennen
met andere woorden geen inroepbare rechten aan individuen toe.118
De indeling in de ene of de andere groep speelt een belangrijke rol bij de
doorwerking in de nationale rechtsordes. Naar luid van de klassieke theorie
hebben enkel de burgerlijke en politieke rechten directe werking. Als België
zichzelf door een verdrag heeft verbonden tot het respecteren van deze rechten,
dan werken deze verdragsrechten meteen door in de Belgische rechtsorde, zelfs al
heeft de overheid nog geen initiatief genomen om de nationale of subnationale
regelgeving aan te passen. Bijgevolg kunnen individuen deze aanspraken voor een
rechterlijke instantie inroepen. Belangrijk om aan te stippen, is het gegeven dat het
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non-discriminatiebeginsel behoort tot de categorie van de afweerrechten en aldus
directe werking heeft.119
Het stringente onderscheid tussen beide groepen van rechten wordt de laatste
jaren meer en meer gecontesteerd, mede gelet op de grote gevolgen die het
teweegbrengt. Volgens sommige auteurs doet het afbreuk aan de basiskenmerken
van mensenrechten, namelijk dat ze ondeelbaar en van elkaar afhankelijk zijn.120
Bijgevolg zijn alle mensenrechten van gelijke waarde en kunnen ze niet in een
hiërarchische volgorde worden geplaatst, noch kunnen staten beslissen welke
mensenrechten ze al dan niet beschermen. Zo zijn de economische, sociale en
culturele rechten niet ondergeschikt aan burgerlijke en politieke rechten: “Human
dignity is indivisible, and its preservation can be neither sought nor attained by the
superficial division between civil and political rights, and economic, social, and
cultural rights”.121 Het hanteren van de verschillende ‘generaties’ wekt de indruk
dat nieuwe generaties mensenrechten de oudere generaties onnodig maken. Het
verwijzen naar generaties zou ook het misverstand kunnen creëren dat er wordt
gesproken van een tweede generatie van grondrechten omdat de vorige generatie
al gerealiseerd zou zijn.
Daarenboven vereisen de economische, sociale en culturele rechten eveneens
een kordate aanpak die verder gaat dan loutere beleidsvoering. Een ander
argument is het feit dat een mensenrecht nooit uit enkel een negatieve verplichting
kan bestaan, maar steeds positieve elementen insluit.122
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1.2.1.2.

Het Model Alen en Pas

Ook Belgische auteurs hebben de tweedeling bekritiseerd.123 Zo lanceerden Alen
en Pas een alternatief model waarbij de mate van de directe werking afhangt van
de mate waarin een bepaalde verdragsstaat zich heeft gebonden.124 Hoe meer
appreciatiemarge een bepaling aan een verdragspartij geeft, hoe minder directe
werking deze heeft. Economische, sociale en culturele rechten zullen weliswaar in
mindere mate directe werking hebben dan de klassieke afweerrechten, maar ze
hoeven niet automatisch van de directe werking te worden uitgesloten. De harde
kern van deze rechten, waaraan in geen enkel geval verzaakt kan worden, valt
ontegensprekelijk onder de theorie van de directe werking.

1.3. INTERNATIONAAL GEWOONTERECHT
Verdragsbepalingen kunnen de status krijgen van internationaal gewoonterecht.
Internationaal gewoonterecht bestaat uit bindende rechtsregels die gebaseerd zijn
op een algemene praktijk die op een rechtsovertuiging berust.125 Om deze status
te verkrijgen, moeten twee voorwaarden zijn vervuld. Vooreerst dient de naleving
van de verdragsbepaling een gebruik te worden. Secundo moet de aanvaarding van
de rechten uit het verdrag zo algemeen zijn dat ze ook worden beschouwd als
algemeen verbindend.
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1.4. VERPLICHTINGEN VAN DE STAAT ONDER DE
ECONOMISCHE, SOCIALE EN CULTURELE RECHTEN
Ook met betrekking tot de tweede groep van mensenrechten zijn in de doctrine
een aantal modellen uitgedacht ter conceptualisering van de
verdragsverplichtingen. Hieronder volgt een beperkt overzicht.

1.4.1. DRIELEDIGE VERPLICHTING
De afdwingbaarheid van grondrechten is geen alles of niets-kwestie.126 Er bestaan
gradaties van afdwingbaarheid. In tegenstelling tot bij het klassieke model staat de
ondeelbaarheid van de mensenrechten centraal. Zo bestaan de rechten van de
tweede generatie uit drie verplichtingen: respecteren, beschermen en vervullen.127
Bij deze benaderingswijze wordt de afdwingbaarheid van de sociale grondrechten
bestudeerd vanuit de verplichtingen van overheidswege.128
De plicht tot respecteren impliceert een negatieve onthoudingsplicht voor de
overheid.129 Deze verplichting duikt vooral op bij de burgerlijke en politieke
rechten, maar kan eveneens ontstaan uit de tweede groep van rechten. Deze
onthoudingsplicht is meteen uitvoerbaar, vermits hiervoor geen financiële
middelen nodig zijn.
De opdracht tot het realiseren van rechten wordt voornamelijk in verband
gebracht met de economische, sociale en culturele rechten.130 Deze plicht bestaat
uit twee subverplichtingen: het bevorderen van het recht en het treffen van
voorzieningen met betrekking tot dit recht. Deze laatste verplichting kan zowel het
verschaffen van financiële middelen als het toekennen van materiële goederen
inhouden. Aan de tegemoetkoming van deze verplichting zijn onlosmakelijk
kosten verbonden, waardoor – bij gebrek aan middelen – een progressieve
verwezenlijking moet worden nagestreefd.
De derde en laatste verplichting is de beschermingsplicht.131 De overheid moet
ervoor zorgen dat individuen worden behoed tegen inbreuken vanwege private
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personen. Deze laatste verplichting situeert zich tussen de twee voorgaande en is
minder onderhevig aan de financiële toestand van een verdragspartij.
Hoewel deze benaderingswijze tal van voordelen te bieden heeft (o.m. het
relativeren van de verschillen tussen de twee groepen van rechten), is ze nog maar
zelden in de rechtspraak opgedoken.132

1.4.2. RESULTAATSVERBINTENIS OF MIDDELENVERBINTENIS
De verplichtingen uit mensenrechtenverdragen kunnen worden onderscheiden in
resultaatsverbintenissen en middelenverbintenissen. Een verdragsverplichting is
dan ofwel een duidelijk afgebakende verplichting (resultaatsverbintenis) ofwel een
plicht om een bepaald einddoel te bereiken (middelenverbintenis). Bij een nietresultaatsverbintenis kan men kiezen hoe en wanneer het einddoel wordt bereikt.
Een resultaatsverbintenis wordt doorgaans aangeduid door te verwijzen naar een
specifiek optreden van de overheid.

1.4.3. MINIMUM CORE OBLIGATIONS
Een derde en laatste belichtingswijze is de idee dat iedere verplichting, ongeacht of
deze onderworpen is aan de progressieve realisatie of niet, een kern insluit die
meteen moet worden verwezenlijkt.133 Het gaat over de harde kern van een recht,
waaraan niet gepasseerd kan worden. Het achterhalen van deze minimale kern is
geen eenvoudige oefening.134 Een mogelijke toetssteen om de fundamentele kern
te achterhalen, is de vraag welke rechten en elementen ervan essentieel zijn opdat
de titularissen ervan zelf in de voorwaarden zouden komen om in staat te worden
gesteld deze rechten te benaarstigen.
Het VN-Comité bij het IVESCR heeft in het verleden al meermaals aangegeven
dat in de rechten die traditioneel worden bestempeld als progressief te
verwezenlijken, niettemin een kern huist die meteen moet worden uitgevoerd
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(infra hoofdstuk 2.3.3. onder deel II).135 Een heikel punt aan deze theorie is de
vraag in hoeverre de minimale kern afhankelijk is van het ontwikkelingspeil van
het betrokken land.

1.5. PROGRESSIEVE REALISATIE
De belangrijkste reden waarom economische, sociale en culturele rechten
geleidelijke uitvoering moeten krijgen betreft de kosten.136 Deze rechten zouden
immers te duur zijn om onmiddellijk te verwezenlijken, waardoor het toegelaten
is ze op langere termijn te realiseren.
Over het concept progressieve realisatie bestaan een aantal misvattingen. Zo is
het foutief te stellen dat de uitvoering op de lange baan mag worden geschoven of
dat ze pas in een verre toekomst hun uitwerking krijgen. De harde kern van het
betrokken recht moet meteen worden gerealiseerd.137 Het VN-Comité bij het
IVESCR geeft aan dat de uiteindelijke totale verwezenlijking inderdaad het doel
op lange termijn is, maar dat binnen een relatief korte termijn na de
inwerkingtreding de eerste stappen gezet moeten worden.138 Deze stappen moeten
tastbaar zijn en moeten als doel hebben de verdragsrechtelijke verplichtingen uit
te voeren. In de praktijk is het echter moeilijk na te gaan of een staat al dan niet
stappen heeft ondernomen.139 De afwezigheid van elk begin van uitvoering is
eenvoudiger op te merken.
Ook het Europees Comité voor Sociale Rechten erkent de progressieve
verwezenlijking van bepaalde rechten in het Europees Sociaal Handvest. Indien
een verdragsdoel moeilijk te bereiken is en een zware budgettaire inspanning
vraagt, moet de verdragspartij maatregelen nemen om de doelstelling van het
Handvest te bereiken binnen een redelijke termijn, met meetbare progressie en
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met een best mogelijke inzet van de beschikbare middelen. Hierbij moet de
verdragspartij in het bijzonder oog hebben voor kwetsbare groepen in de
samenleving.140
In beginsel kiezen staten zelf hoe ze het einddoel bereiken. Welke stappen ze
nemen en hoe snel dit gebeurt, hangt af van hun financiële toestand. Er wordt dus
meer gevraagd van de rijke westerse landen dan van de ontwikkelingslanden.141

1.6. STANDSTILL
Het standstillbeginsel verbiedt dat afbreuk wordt gedaan aan een verworven niveau
van bescherming van rechten.142 Het verplicht de verdragsstaten niet meteen
bijkomende stappen te ondernemen en het niveau van rechtsbescherming te
verhogen, maar het verhindert wel dat de bestaande rechtsbescherming wordt
afgebouwd. Als de overheid een bepaald beschermingsniveau van rechten, die
door het standstillbeginsel zijn beschermd, vermindert, is een beroep bij de rechter
mogelijk.143 Het referentiemoment is dat waarop de rechten in werking zijn
getreden in de interne rechtsorde. De standstillbescherming is echter niet
absoluut, vermits enkel aanzienlijke verlagingen zijn verboden, en bijzondere
omstandigheden een reductie van het beschermingsniveau kunnen
rechtvaardigen.
De standstillverplichting wordt gelinkt aan de progressief te verwezenlijken
rechten. Traditioneel is het standstillbeginsel dan ook van toepassing op de
economische, sociale en culturele rechten.144 Het verbod op ‘retrogressive
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measures’ waarborgt eigenlijk op een bijzondere manier de progressiviteit van
sociale grondrechten.145
Het Belgische Grondwettelijk Hof heeft weliswaar het beginsel van de standstill
bevestigd, maar met de nuance dat het de wetgever verboden is het
beschermingsniveau aanzienlijk te verlagen zonder dat daartoe motieven van
algemeen belang bestaan.146 Een algemene plicht tot standstill wordt door het
Grondwettelijk Hof gekoppeld aan het onderzoek van de concrete sociale,
economische en culturele grondrechten.147 Vooral de ‘globale’ beoordeling is van
belang.148 Er is immers geen algemeen beginsel dat de wetgever de discriminatie
slechts kan wegwerken door het optrekken tot het hoogste niveau. In een globaal,
maar evenwichtige regeling kunnen de opzegtermijnen van de hogere bedienden
dus wel degelijk verlaagd worden. De standstillverplichting belet niet dat de
wetgever bij het wegwerken van discriminatie eventueel de rechten kan
verminderen.149 Voorwaarde lijkt wel te zijn dat de globale bescherming niet
achteruitgaat.150
De Maastricht Guidelines geven aan dat staten een inbreuk plegen op hun
verdragsverplichtingen wanneer een doelbewuste teruggang wordt veroorzaakt
van het niveau van bescherming van sociale, economische of culturele rechten, en
aldus wordt ingegaan tegen de doelen van de verdragen die deze rechten
beschermen.151
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1.7. SAMENLEZEN EN CONFORME INTERPRETATIE
Een verdrag dat op zichzelf geen directe werking heeft, kan in de praktijk gevolgen
teweegbrengen door het samen te lezen met rechtsbronnen die wel rechtstreekse
werking bezitten of in combinatie met bepalingen van nationaal recht.152 Door de
ondertekening van het verdrag geven staten immers te kennen dat ze zich willen
schikken naar de nieuwe regels. De techniek van het conform interpreteren wordt
in hoofdorde aangewend om ouder recht te up daten of om bestaand nationaal
recht een nieuwe interpretatie te geven.
Het EHRM interpreteert haar mensenrechtenverdrag (EVRM) op een wijze
dat het de rechten op een effectieve en praktische manier garandeert153, waarbij
het tracht de andere mensenrechtenverdragen zoals het VRPH conform met het
EVRM te interpreteren.154
In het verleden heeft het Grondwettelijk Hof – toen nog het Arbitragehof –
veelvuldig gebruikgemaakt van deze techniek om zijn beperkte
toetsingsbevoegdheid – oneigenlijk? – uit te breiden.155 Het Hof heeft immers niet
de bevoegdheid gekregen nationaal recht rechtstreeks te toetsen aan internationale
verdragen waardoor het zijn toevlucht heeft gezocht tot een onrechtstreekse
toetsing waarbij de internationaalrechtelijke bepalingen steeds worden gekoppeld
aan de artikelen 10 en 11 uit de Grondwet. Met de toekenning aan het Hof van de
toetsingsbevoegdheid t.a.v. de gehele titel II van de Grondwet heeft de
onrechtstreekse toetsing een nieuwe wending gekregen. Voortaan kan voor het
Grondwettelijk Hof een schending worden aangevoerd van een grondrecht uit de
Grondwet in samenhang gelezen met een gelijkluidend recht uit een internationaal
verdrag.
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1.8. DERDENWERKING156
Uit het ondertekenen van een mensenrechtenverdrag vloeit de verplichting voort
om de daarin ingesloten rechten te beschermen tegen inbreuken van private
personen. Op deze beschermingsplicht is het concept van de horizontale werking
of de derdenwerking gefundeerd. Wat een verregaande uitbreiding van de
traditionele visie op de verplichtingen van staten i.v.m. grondrechten genereert.157
Indien een verdragsbepaling derdenwerking heeft, kan een persoon zich voor een
rechter beroepen op die bepaling omwille van inbreuken door private partijen.
De derdenwerking wordt vaak opgedeeld in directe en indirecte
derdenwerking. Bij rechtstreekse horizontale werking kunnen de rechten uit het
verdrag meteen worden ingeroepen door de partijen in een privaat geding. Bij
onrechtstreekse derdenwerking kan de verdragspartij worden aangesproken voor
inbreuken op de grondrechten door particulieren. De staat is dan tekortgeschoten
in het realiseren van de rechten uit het verdrag in private relaties. De directe
derdenwerking wordt in de huidige doctrine niet aanvaard.

1.9. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
De wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht kunnen worden
aangesproken voor fouten die zij hebben gemaakt in de uitoefening van hun
functie.158 Verdragspartijen die de verplichtingen uit een verdrag niet zorgvuldig
nakomen, kunnen, ex artikel 1382 of 1383 Burgerlijk Wetboek159, aansprakelijk
worden gesteld. Overheidsaansprakelijkheid voor het niet-implementeren van een
verdrag richt zich vooral tot fouten van de wetgevende- en de uitvoerende macht.
Zowel schendingen van negatieve verdragsverplichtingen als inbreuken op de
positieve plichten komen in aanmerking. Om door een rechter aansprakelijk te
kunnen worden gesteld, moet de geleden schade worden bewezen alsook een fout
vanwege een staatsorgaan en het oorzakelijke verband tussen beide. Een fout kan
worden bewezen door aan te tonen dat een staat gebonden was bepalingen uit een
verdrag te implementeren terwijl zij dit heeft nagelaten.160 Ook niet-bindende
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internationaalrechtelijke bepalingen kunnen in aanmerking worden genomen bij
het vaststellen van de fout.
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2.

DOORWERKING VAN VERDRAGEN:
HET VRPH

Zoals eerder aangeven bestaat het VRPH zowel uit politieke en burgerlijke rechten
als economische, sociale en culturele rechten.161 De opstellers van het Verdrag
zagen in dat enkel rechten van de eerste generatie de bestaande ongelijkheden niet
zouden wegwerken.
Omwille van het feit dat in een verdragsartikel vaak verschillende categorieën
van rechten aan bod komen, is het complex te voorspellen of het artikel nu directe
werking heeft of niet. Het kan voorkomen dat de ene keer het artikel rechtstreeks
kan worden ingeroepen, terwijl in het andere geval van directe werking geen
sprake zal zijn.
In de voorbereidende werken valt te lezen dat de meeste artikelen zijn bedoeld
als progressief te verwezenlijken rechten wat de directe werking hindert.162
Niettemin bestaan een heel deel van de artikelen uit zowel burgerlijke en politieke
rechten die meteen moeten worden uitgevoerd, als uit sociaaleconomische rechten
die aanleiding geven tot progressieve realisatie.

2.1. ECONOMISCHE, SOCIALE RECHTEN EN CULTURELE
RECHTEN T.O.V. BURGERLIJKE EN POLITIEKE
RECHTEN?
Merkwaardig is dat het VRPH een duidelijke tweedeling maakt tussen de
verschillende groepen van rechten, terwijl in de preambule (onder puntje c.) te
lezen valt dat alle mensenrechten ondeelbaar zijn.
De twee soorten van rechten zijn moeilijk te scheiden en artikel 33 van het
Verdrag, dat de implementatie op nationaal niveau behandelt, maakt geen
opdeling tussen de rechten. Tegenover deze bedoelde uniformiteit staat artikel 4
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(2) dat aangeeft dat de ene categorie van rechten op een andere wijze zal moeten
worden uitgevoerd dan de andere. De afweerrechten moeten meteen worden
uitgevoerd, terwijl de economische, sociale en culturele rechten progressief
verwezenlijkt mogen worden. Het Verdrag volgt daarmee de traditionele
opvatting dat deze rechten progressief dienen te worden verwezenlijkt, afhankelijk
van de beschikbare middelen van de betrokken staat.163
Volgens KOCH kan de opdeling tussen beide soorten verschuiven als de
scheiding wordt gefundeerd op basis van de kosten die het verwezenlijken van de
rechten met zich brengt.164 Als deze rechten groepen aanbelangen voor wie het
verwezenlijken van deze rechten financiële inspanningen vragen van de overheid,
zouden zij eventueel naar de economische, sociale, en culturele rechten kunnen
opschuiven. Een traditioneel afweerrecht valt dan toch in de tweede categorie van
rechten, gezien het uitvoeren van de verdragsverplichting voor de staat kostelijk
is.
Het Harvard Project on Disability merkt op dat de bepalingen van het Verdrag,
zelfs waar het gaat over sociale, economische of culturele rechten, erg concreet
aangeven wat de verdragspartijen moeten doen, waardoor ze wel degelijk in
aanmerking komen voor directe werking.165

2.2. PROGRESSIEVE REALISATIE
Staten die het Verdrag hebben ondertekend moeten twee soorten van acties
ondernemen.166 Ten eerste zullen staten bepaalde kwalijke vormen van
discriminatie tegen personen met een handicap moeten verbieden. Vervolgens
verplicht het Verdrag ook positieve acties te ondernemen om de substantiële
gelijkheid na te streven. De moeilijkheden in de toepassing van het Verdrag
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worden mede veroorzaakt door het feit dat de belangen van personen met een
handicap zo wijd verspreid zijn in het maatschappelijk leven.167
In artikel 4 VRPH worden de verplichtingen opgelijst die een staat moet
vervullen.
Vooreerst is het verboden te handelen in strijd met het Verdrag. Daarnaast legt
het staten de verplichting op het Verdrag uit te voeren in de eigen regelgevingen,
gewoontes en praktijken door onverenigbare bepalingen etc. af te schaffen en deze
te vervangen door een verdragsconform beleid. Het doel van dit artikel is dat de
rechten zo snel en zo volledig mogelijk worden uitgevoerd. De mate waarin dit
gebeurt, kan afhangen van de capaciteiten van de betrokken staat. Verder dienen
verdragspartijen discriminatie tussen private personen te voorkomen. Het verbod
op discriminatie behoort tot de burgerlijke en politieke rechten en verkrijgt directe
werking.
Het Verdrag reikt zelf een aantal methodes aan ter verwezenlijking van het
doel. Het betreft onder meer het investeren in onderzoek en het opleiden van
personen. Verder kan ook het ontbreken van stappen ter realisatie van het VNVerdrag voor de rechter worden aangevochten. Voor (onderdelen van) bepalingen
die progressief moeten worden gerealiseerd, is een rechtstreeks beroep op de
verdragsbepaling niet mogelijk gezien de bepaling in kwestie geen directe werking
bezit. Tot slot is het nemen van retrogressieve stappen m.b.t. rechten waarvan het
Verdrag erkent dat ze progressief gerealiseerd moeten worden, sanctioneerbaar
dankzij de leer van de standstillverplichting. Het standstillbeginsel is verwoord in
artikel 4(4) en 4(5) van het VRPH.168
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2.3. DIRECTE WERKING

2.3.1. RECHTSTREEKSE DIRECTE WERKING
Of een bepaling uit het Verdrag directe werking heeft, moet worden beoordeeld in
het licht van de snel veranderende maatschappelijke en economische
omstandigheden. Een bepaling die vandaag niet rechtstreeks kan worden
ingeroepen, kan na verloop van tijd wel directe werking verkrijgen.
Daarenboven bestaat er een sterk vermoeden dat een bepaling, of een deel
ervan, uit het VRPH rechtstreekse werking heeft als een identieke bepaling uit een
andere rechtsbron in de jurisprudentie al directe werking heeft verkregen.169 Dit
is voornamelijk zo voor rechten uit het EVRM of uit het BUPO-Verdrag. Vaak zijn
de bepalingen uit het VRPH updates van wat terug te vinden is in oudere
instrumenten. Hoe meer vernieuwend de recentere bepaling is, hoe meer het
vermoeden van directe werking aan kracht inboet.
Ook de gemoderniseerde versie van oudere bepalingen die al directe werking
kregen, kunnen mogelijk rechtstreekse werking verwerven. Niet omdat zij een
letterlijke kopie zijn van de direct werkende bepaling, maar wel omdat zij een
hedendaagse lezing vormen van wat reeds in eerdere verdragen werd bevestigd.
Van het BUPO-Verdrag wordt algemeen aanvaard dat het directe werking
krijgt.170 Zo is het denkbaar dat artikel 27 van dit BUPO-Verdrag over het recht
van etnische, godsdienstige en linguïstische minderheden, op het gebruik van
eigen talen uitgebreid wordt tot artikel 30 van het VRPH. Die laatste bepaling stelt
dat gebarentaal ook buiten de eigen gemeenschap erkenning moet krijgen.
Zoals in paragraaf 1 werd aangegeven, gelden twee voorwaarden voor directe
werking. Het eerste criterium levert geen enkel probleem op, daar het VRPH in de
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Belgische en Vlaamse rechtsorde werd goedgekeurd respectievelijk bij wet van
13 mei 2009171 en bij decreet van 8 mei 2009.172
De tweede vereiste voor directe werking is de voorwaarde van het self-executing
karakter van de bepaling of een deel ervan. Daarbij moet vooreerst gekeken
worden naar de wil van de partijen.
Hierboven werd meegedeeld dat in de voorbereidende stukken te lezen valt dat
voor de meeste bepalingen het principe van de progressieve realisatie van kracht
is. D’ESPALLIER stelt dat het duidelijk is dat de opstellers van het VRPH hebben
willen uitsluiten dat aan iedere bepaling directe werking zou worden toegekend.173
Een argument voor deze zienswijze put zij uit artikel 4 (2) VRPH.174 Niettemin
bevatten vele bepalingen elementen uit de sfeer van de burgerlijke en politieke
rechten die vaak wel directe werking vertonen. Ook waren de opstellers van
oordeel dat geen van de rechten uit het Verdrag volledig nieuw waren. Ze
bevestigen eerder aangegane verbintenissen. Doordat deze rechten in andere
verdragen werden opgenomen, is de appreciatiemarge voor de staten, om al dan
niet directe werking te verlenen, veel kleiner. Dit is zeker zo waar de bestaande
rechten onder vroegere verdragen al directe werking hebben verkregen.
Het tweede aspect van het self-executing karakter – de wijze waarop de bepaling
is geformuleerd – is veel belangrijker. Een bepaling die meteen rechten toekent aan
het individu, met als gevolg dat de overheid slechts minimaal moet optreden om
het te verwezenlijken, is vatbaar voor directe werking. Een voorbeeld hiervan is
artikel 17 VRPH, dat stelt dat personen met een handicap recht hebben op de
eerbiediging van de fysieke en geestelijke integriteit. De tekst laat weinig
implementatieruimte aan de nationale wetgever, waardoor kan worden
aangenomen dat deze bepaling onder het regime van de directe werking dient te
vallen.
Het discriminatieverbod175 wordt traditioneel gekwalificeerd als een burgerlijk
en politiek recht en heeft directe werking. Wat het VRPH betreft, heeft dit
171
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belangrijke gevolgen, gezien het hele Verdrag kan worden opgevat als een nondiscriminatieverdrag.176
Het Hof van Justitie was in een arrest van 18 maart 2014 kritisch voor de
directe werking van het Verdrag.177 Niettemin lijkt de specifieke context van dit
arrest te beperkend om hieruit verdere gevolgtrekkingen af te leiden. Het komt het
Hof immers niet toe om het toepassingsgebied van de richtlijnen uit te breiden,
tegen de wil van de Europese wetgever in.178

2.3.2. DIRECTE WERKING EN REDELIJKE AANPASSINGEN
De introductie van het concept van de ‘redelijke aanpassingen’179 in het VRPH
heeft gevolgen voor de implementatie van het Verdrag. Het doel van de
verplichting redelijke aanpassingen door te voeren, bestaat erin om de obstakels
waarmee personen met een handicap worden geconfronteerd weg te werken zodat
zij op een gelijke wijze aan de samenleving kunnen deelnemen.180 Deze plicht
wordt wel genuanceerd door een proportionaliteitstoets. Ingeval de noodzakelijke
wijzigingen een onevenredige belasting vormen, kunnen deze worden geweigerd.
Het ongerechtvaardigd weigeren van redelijke aanpassingen wordt
gelijkgesteld met discriminatie en het verbod van discriminatie heeft directe
werking.181 Artikel 5 verplicht de staten ervoor te zorgen dat redelijke
aanpassingen worden aangeboden en verricht. Het artikel vereist dus een
regelgevend optreden waarmee de plicht tot het treffen van redelijke aanpassingen
door de overheid zelf wordt nageleefd, maar ook in de horizontale relaties wordt
ingevoerd. In zoverre het Europese discriminatierecht slechts betrekking heeft op
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arbeid, is de veralgemening van het beginsel van redelijke aanpassingen een
belangrijke uitbreiding van het Europees discriminatierecht.182

2.3.3. EEN ‘MINIMALE KERN’ DIE METEEN MOET WORDEN
UITGEVOERD
Economische, sociale en culturele rechten bevatten een kern die meteen moet
worden uitgevoerd.183 De algemene verplichting van de verdragspartijen tot het
verwezenlijken van fundamentele rechten omvat in elk geval de verplichting om
onmiddellijk de kern van elk recht te garanderen. Door middel van directe
verwezenlijking waarborgt de staat een minimumstandaard die onderliggend is
aan de raison d’ être van het Verdrag.184
Uit de eerste jurisprudentie blijkt een enigszins terughoudende opstelling van
de Belgische rechtspraak. Niettemin aarzelen ze ook niet om te oordelen dat de
minimale kern onmiddellijk moet worden uitgevoerd en directe werking heeft.185
Een voorbeeld van een minimale verplichting vinden we terug bij het recht op
werk, waarbij de kern erin bestaat dat in de arbeidsgelegenheden niet mag worden
gediscrimineerd. Het Comité voor Economische, Sociale en Culturele Rechten
stelt dat bij de interpretatie van het recht op arbeid geen onderscheid op basis van
handicap mag worden gemaakt. Het Comité ziet bijgevolg een kernverplichting in
het garanderen van de gelijke toegang tot arbeid voor personen met een
handicap.186
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2.3.4. RESPECTEREN, BESCHERMEN, VERWEZENLIJKEN EN
DIRECTE WERKING
In de literatuur wordt een tripartiete typologie van verplichtingen onderscheiden:
de verplichting te respecteren, de verplichting te beschermen en de verplichting te
verwezenlijken.187
De eerste verplichting ziet op de plicht zich te onthouden van inmenging in de
staat in het leven van de burger.188 Zo mag een verdragspartij de persoon met een
handicap niet beperken in zijn vrijheid van meningsuiting, doet deze dat wel dan
schendt de staat in beginsel dit recht.189 De plicht tot respecteren betekent ook dat
een staat instaat voor de voorlichting en training aan betrokken ambtenaren om
te waarborgen dat zij mensenrechten daadwerkelijk respecteren.190 De
onthoudingsplicht is meteen uitvoerbaar, zij vereist niet dat bepaalde financiële
middelen voorhanden zijn en kan meteen volle uitwerking krijgen.191
De verplichting te beschermen heeft vooral betrekking op bescherming tegen
inbreuken door derden, waardoor deze verplichting mede de horizontale werking
van mensenrechten bevat. Voor personen met een handicap is de
beschermingsplicht van wezenlijk belang, aangezien zij kwetsbaar zijn voor, en tot
op zekere hoogte afhankelijk van, de behandeling door derden.192
In de laatste verplichting wordt de verdragspartij verplicht om noodzakelijke
wetgevende, administratieve, juridische, budgettaire en andere maatregelen te
treffen. Een schending van deze verplichting is bijvoorbeeld het onvoldoende of
helemaal niet garanderen van het recht op zorg.193 De nieuwe wet- en regelgeving
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van verdragspartijen moet de centrale doelstelling van mensenrechtenrealisatie
uitdragen.194
Het staat vast dat de respecteringsplicht minder verregaande acties vereist
vanwege de staat dan de plicht tot het beschermen. De plicht tot het verwezenlijken
van de rechten uit het VN-Verdrag vereist de meest verregaande ingrepen. Hoe
verder men weggaat van de plicht tot respecteren, hoe minder de directe werking
te verdedigen is.195
Een voorbeeld verduidelijkt dit: artikel 13 VRPH verplicht de staten de gelijke
toegang tot de rechter te garanderen. Het betreft hier een plicht tot respecteren,
die meteen moet worden uitgevoerd. Daarnaast vereist het artikel dat personeel
wordt opgeleid om de toegang tot justitie te bevorderen. Dit is een plicht die valt
onder het verwezenlijken van rechten. Het betreft geen plicht die meteen moet
worden uitgevoerd. Bijgevolg is het weinig waarschijnlijk dat dit onderdeel van de
bepaling directe werking geniet.

2.3.5. INTERNATIONAAL GEWOONTERECHT EN DIRECTE
WERKING
Supra werd aangestipt dat bepalingen uit verdragen na verloop van tijd de status
kunnen verkrijgen van internationaal gewoonterecht. Opdat het VRPH tot deze
status wordt verheven moet aan twee voorwaarden cumulatief zijn voldaan: (i)
door een grote meerderheid zijn geratificeerd en (ii) in voldoende hoge mate
worden nageleefd.196 De tweede voorwaarde lijkt vandaag nog problemen op te
leveren.197
Omdat het VRPH wijst op een internationale consensus over het feit dat vele
verdragsbepalingen over de rechten van personen met een handicap tot het
internationale gewoonterecht gaan behoren, zullen de verdragsbepalingen, in
samenhang met onder meer het grondwettelijk beginsel van niet-discriminatie en
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gelijke behandeling, via deze weg – althans volgens G. LAUWERS – een toepassing
vinden in de Belgische rechtsorde.198

2.3.6. ONRECHTSTREEKSE DIRECTE WERKING DOOR
VERDRAGSCONFORME INTERPRETATIE
Het VRPH zal wellicht het meeste effect hebben in de interne rechtsorde doordat
het kan worden samen gelezen met bepalingen uit andere verdragen of met
artikelen uit de Grondwet of andere wetten.199 De verdragspartijen hebben door
de ondertekening immers aangegeven dat zij zich wensen te schikken naar de
inhoud van het Verdrag.
In een arrest van 20 mei 2007 maakt het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens gebruik van deze techniek om uiteindelijk te besluiten dat het ontzeggen van
kiesrecht aan personen louter op basis van een mentale handicap niet door de
beugel kan.200 Om tot deze beslissing te komen, heeft het Hof actief gebruik
gemaakt van het VRPH.
De samenlezing kan grote gevolgen hebben doordat de verregaande
bepalingen uit het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
mede de inhoud zullen determineren van bestaande regelgeving. Het kan eveneens
leiden tot een kentering in de rechtspraak omtrent andere rechtsbronnen.

2.4. OVERHEIDSAANSPRAKELIJKHEID
Hierboven toonden we aan dat het niet realiseren van verdragsverplichtingen de
aansprakelijkheid van de overheid kan teweegbrengen. Vaak legt het VRPH, zelfs
bij de rechten van de tweede generatie, erg precieze vereisten op aan de betrokken
overheden. De artikelen beschrijven op gedetailleerde wijze hoe een staat aan zijn
verdragsverplichtingen kan voldoen, waardoor diens appreciatiemarge wordt
beperkt, wat de rechterlijke beoordeling van de aansprakelijkheidsvordering
beïnvloedt. De rechter, zelfs bij marginale toetsing, plaatst het al dan niet optreden
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van de overheid steeds in het licht van wat een normale en zorgvuldige overheid
moet doen. Waar de beleidsvrijheid geringer is, is de toets dus strenger.201
Ondanks de precieze bewoordingen in het Verdrag is er toch nog enige
beleidsvrijheid. Of een ondertekende staat voldoende stappen in de goede richting
neemt, is moeilijk te verifiëren omwille van het niet-kwantificeerbaar karakter van
de opgelegde vooruitgang.202 Als betrokken partijen geen enkele stap zetten, is
overheidsaansprakelijkheid een waarschijnlijk scenario. De overheid zal gehouden
zijn tot het betalen van een schadevergoeding aan de schadelijder, in casu de
personen die rechten trachten te putten uit het Verdrag.203

2.5. DERDENWERKING
Verdragsrechtelijk draagt de overheid de voornaamste verantwoordelijkheid voor
het garanderen van de rechten van personen met een handicap.204 Niettemin
wordt in het Verdrag erkend dat de plicht tot het respecteren van de rechten van
personen met een handicap niet alleen geldt voor staten, maar ook voor
individuen.205 Dit is echter nog geen garantie voor het slagen van een vordering
gestoeld op de leer van de derdenwerking. Ook hier zal de rechter het laatste woord
hebben.206
De rechtstreekse toepassing van het VRPH in de horizontale relaties is volgens
D’ESPALLIER onwaarschijnlijk.207 Dat belet evenwel niet dat de reflexwerking (d.i.
de doorwerking via nationale bepalingen) zeer aanzienlijk kan zijn. Het arrest van
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het Hof van Justitie van 11 april 2013 toont aan hoe ingrijpend deze reflexwerking
kan zijn.208 In deze zaak heeft de combinatie van het VN-Verdrag met de
bepalingen van het EU-recht een bijzondere dynamiek gecreëerd zonder dat het
Hof zich moest buigen over de precieze doorwerking van het Verdrag. Een
werkgever dient dan ‘redelijke aanpassingen’ door te voeren naar EU-recht zoals
geïnterpreteerd in het licht van het Verdrag.
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DEEL III
ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING
VAN HET VRPH
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1.

PRELIMINAIRE OPMERKINGEN

Wanneer men de tekst van het Verdrag in zijn algemeenheid bekijkt en vergelijkt
met andere verdragen van de Verenigde Naties kunnen we een aantal conclusies
trekken. Zo bevat de tekst een ruime preambule, 50 artikelen en een optioneel
protocol. Hoewel er een aantal zeer ruime bepalingen zijn ingesloten, is het
Verdrag an sich beknopt in vergelijking met andere VN-mensenrechtenverdragen.
Innoverend is het feit dat elke bepaling voorafgegaan wordt door een titel.209 Het
Ad Hoc Comité heeft daartoe beslist in de eerste zitting van de achtste sessie. Zij
waren – terecht – de mening toegedaan dat dit de toegankelijkheid en de
leesbaarheid van het VRPH zou vergroten. In het optioneel protocol wordt er
daarentegen niet gewerkt met afzonderlijke titels per artikel.
De vraag of het VRPH de rechten van familieleden van mensen met een
handicap zou moeten erkennen en op welke manier dit moet gebeuren, werd
veelvuldig besproken in het Ad Hoc Comité. De vraag werd uiteindelijk negatief
beantwoord, omwille van het feit dat in de meeste gemeenschappen de rechten en
noden van de familie boven die van de persoon met een handicap worden
geplaatst. Hoewel het enorme belang en bijdrage van de familie voor het realiseren
van de rechten en de waardigheid van de persoon met een handicap niet kan
worden onderschat, zijn het vaak de familieleden zelf of de mensen die
verantwoordelijk zijn voor de zorg van de persoon met de handicap, die zich
schuldig maken aan de inbreuken op de mensenrechten tegen personen met een
handicap.210
Het VRPH stelt echter de rechten van de persoon met een handicap boven die
van de familieleden en vecht de passieve positie van personen met een handicap
en het feit dat deze laatste een last zouden zijn voor de andere familieleden aan.
Uitgezonderd een aantal bepalingen211, besteedt het VRPH dus geen aandacht aan
de familie/gezinsleden of ‘associaties’ van personen met een handicap. Zelfs
wanneer het Verdrag verwijst naar ‘familie’, plaatst het de persoon met een
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handicap niet in een afhankelijke positie212, maar wel in een juridisch versterkte
positie.213 Het Verdrag legt de verdragspartijen wel de verplichting op om families
bij te staan in het realiseren van de mensenrechten van de gezinsleden met een
handicap.214 Tot slot stipuleert de preambule (x): “Ervan overtuigd dat het gezin
de natuurlijke hoeksteen van de samenleving vormt en recht heeft op bescherming
door de samenleving en de Staat en dat personen met een handicap en hun
gezinsleden de nodige bescherming en ondersteuning dienen te ontvangen,
teneinde hun gezinnen in staat te stellen bij te dragen aan het volledige genot van
de rechten van personen met een handicap en wel op voet van gelijkheid met
anderen.”
Deze benadering gaat o.i. ten onrechte uit van de tegenstelling tussen de
belangen van familieleden en personen met een handicap. Uit de rechtspraak blijkt
immers dat familieleden vaak ook indirect worden getroffen. In de zaak
Coleman215 stelde het Hof van Justitie dat de bescherming dringend moest worden
uitgebreid. In deze zaak aanvaarde het Hof voor het eerst het concept van
discriminatie bij associatie. Mevrouw Coleman werd ontslagen omdat zij frequent
een soepele regeling wenste ter verzorging van haar gehandicapt kind. Het Hof
stelde dat het evident is dat de bescherming wordt uitgebreid, omdat anders de
rechten van het kind fundamenteel zouden worden geschaad.
De theorie van de associatieve discriminatie is in België behandeld in een zaak
voor de arbeidsrechtbank van Leuven.216 Het is de eerste keer dat een Belgische
rechter een uitspraak deed over de zogenaamde ‘discriminatie door associatie’.
Daarvan is sprake wanneer iemand wordt gediscrimineerd vanwege zijn nauwe
band met iemand die door de antidiscriminatiewetgeving beschermd wordt. In
casu werkte de heer V.H. als begeleider in een fitnesscentrum. Op 27 oktober 2010
liet hij via e-mail aan zijn werkgever weten dat zijn onlangs geboren dochtertje
lijdt aan een zeldzame ziekte die gezondheidsproblemen en/of een handicap tot
gevolg zou hebben. Na een gesprek daarover besliste de werkgever dezelfde dag
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over te gaan tot de onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De
werkgever stelde dat het ontslag niets te maken had met de mogelijke handicap,
maar verwees als reden naar de nieuwe taakinvulling van de heer V.H. De
rechtbank stelde vast dat V.H. één van de hoofdverzorgers is van zijn dochter en
oordeelde dat de timing van het ontslag geldt als een feit dat discriminatie kan
doen vermoeden. De bewijslast van ontslag om niet-discriminerende reden berust
aldus bij de werkgever. De rechtbank oordeelde dat de werkgever wel andere
motieven dan handicap beweerde te hebben, maar daarvan onvoldoende bewijs
heeft geleverd.
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2.

DE VERSCHILLENDE GROEPEN VAN
BEPALINGEN

De uitdrukkelijke wil van de opstellers om geen onderscheid te maken tussen de
verschillende groepen van rechten, weerhield uiteenlopende auteurs er niet van
toch een opdeling te maken in enerzijds de groep artikelen die gestoeld zijn op
politieke en burgerlijke rechten en dus naar alle waarschijnlijkheid directe werking
zullen verkrijgen en anderzijds de artikelen die economische, sociale en culturele
rechten bevatten en progressief dienen te worden verwezenlijkt.217
Volgens deze opdeling sluiten de artikelen 3 t.e.m. 9 de algemene
verplichtingen in die op ieder artikel uit het Verdrag en op iedere verplichting die
eruit voortvloeit van toepassing zijn.218
De bepalingen 10 tot 30 leggen dan weer specifieke verplichtingen op aan de
verdragsstaten.219 De politieke en burgerlijke rechten zouden zich bevinden in de
artikelen 10 t.e.m. 23 en in artikel 29.220 Hoewel deze rechten vaak ruimer
geformuleerd zijn dan de klassieke burgerlijke en politieke rechten, vallen ze niet
onder het regime van de progressieve realisatie. De ondertekende partijen moeten
deze verplichtingen meteen na de inwerkingtreding uitvoeren.
De artikelen die wel vatbaar zijn voor progressieve realisatie, zijn die
bepalingen uit het VRPH die bestaan uit economische, sociale en culturele rechten,
meer bepaald de bepalingen 24 t.e.m. 28 en artikel 30. Traditioneel en naar
analogie met de rechtspraak betreffende artikel 13, § 2 ECOSOC-Verdrag is het
waarschijnlijk dat de hoogste Belgische hoven geen directe werking zullen
toekennen aan de sociaal economische verdragsbepalingen.221Niettemin heeft de
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rechtsleer ondertussen aanvaard dat elk onderdeel van het Verdrag afzonderlijk
moet worden bekeken.222
In wat volgt zal de inhoud van de verschillende bepalingen van het Verdrag
nader worden belicht. Bij elk artikel worden twee facetten besproken: de inhoud
en de doorwerking ervan.

2.1. INHOUDELIJKE BEPALINGEN
De inhoudelijke bepalingen kunnen gelezen worden vanuit drie invalshoeken.
De eerste invalshoek is die van de personen met een handicap zelf. Hun
fundamentele grondrechten worden bevestigd en expliciet in een juridisch
bindende tekst gegoten.
Ten tweede moeten de staten actief maatregelen nemen om alle mogelijke
belemmeringen weg te werken die een inclusieve participatie in de samenleving
kunnen verhinderen. Met het Verdrag hebben de ondertekende staten een einde
willen maken aan de voortdurende segregatie van personen met een handicap.223
Tot slot wordt de maatschappij een mentaliteitswijziging voorgeschreven.

2.1.1. PREAMBULE

A.

Inhoudelijk

Bij een eerste aanblik van het Verdrag valt het op dat de preambule omvattend (25
paragrafen) en gedetailleerd is. De inhoud ervan is niet meteen innoverend. Het
dient eerder te worden opgevat als een ode aan eerdere
mensenrechtenverdragen.224 Zo brengt de preambule onder meer de verschillende

222

STEUNPUNT RECHT EN ONDERWIJS 2009, Advies over de specifieke bepalingen met betrekking tot
onderwijs in het VN-Verdrag van 13 december 2006 inzake de Rechten van Personen met een
Handicap, www.ond.vlaanderen.be/specifieke-onderwijsbehoeften/leerzorg/VN/VN-verdragadvies.pdf, 35-36 en 92.
223
O. M. ARNARDÓTTIR, “The Rights of persons with Disabilities in the Context of Healthcare” in B.
TOEBES, M. HARTLEV, A. HENDRIKS en J. R. HERRMANN (eds.), Health and Human Rights in
Europe, Cambridge, Intersentia, 2012, 255; A. D’ESPALLIER, “Inclusief onderwijs”, Juristenkrant
2013, afl. 275, 16.
224
J. DHOMMEAUX, “La convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole du
13 decembre 2006”, Rev.Trim.Dr.H. 2013, afl. 95, 533.

Intersentia

75

vormen van discriminatie nogmaals in kaart.225 De preambule benadrukt de
noodzaak aan internationale samenwerking voor de verbetering van de
levensomstandigheden voor personen met een handicap, waarbij bijzondere
aandacht gaat naar het promoten en beschermen van de mensenrechten.226 Verder
wordt de individuele autonomie en onafhankelijkheid van personen met een
handicap beklemtoond, wat kadert in de verschuiving van ‘substitute decisionmaking’ naar ‘supported decision making.227
Hoewel de preambule moet worden opgevat als een soort van ‘inleiding’, is het
van groot belang bij de interpretatie van het Verdrag wegens de intenties van de
opstellers.228
B.

Doorwerking

Gelet op het niet bindend karakter229 van een preambule, kan van directe werking
geen sprake zijn. Het preludium zal in de nationale rechtsorde vooral een rol
spelen als hulpmiddel bij de interpretatie van andere verdragsartikelen en bij de
interpretatie van nationaal recht.230
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2.1.2. ARTIKEL 1: DOELSTELLINGEN

A.

Inhoudelijk

Artikel 1 geeft uiting aan de verschuiving in de opvattingen omtrent personen met
een handicap, de zogenaamde paradigm shift.231 Het Verdrag stapt af van het
medisch model en trekt nu voluit de kaart van het mensenrechtelijk of sociaal
model.232 Hierdoor schuift het Verdrag het beleid inzake personen met een
handicap weg van het medische model, dat gebaseerd is op het rangschikken en
het scheiden van mensen met een handicap (exclusie), naar een inclusief model
dat de klemtoon legt op mogelijkheden, individuele waardigheid, persoonlijke
autonomie en sociale solidariteit.233 De definitie van Turnball en Turnball
verduidelijkt dat de maatschappij ruim opgevat moet worden: “A person has an
impairment that becomes a disability as a result of the interaction between the
individual and the natural, built, cultural and social environments”.234
In tegenstelling tot wat sommige auteurs stellen, is het Verdrag niet origineel
in de sociale benadering van handicap.235 De fundamenten van het nieuwe model
zijn te situeren in de jaren ’60 en de Britse gehandicaptenrechtenactivist Paul Hunt
wordt als de grondlegger beschouwd.236 Niettemin bleven de eerdere initiatieven
van de Verenigde Naties (zoals de United Standard Rules on the Equalization of
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234
A.P. TURNBALL en H.R. TURNBALL, “From the old to the new paradigm of disability and families:
Research to enhance family quality of life outcomes” in J.L. PAUL e.a. (eds.), Rethinking
Professional Issues in Special Education, Westport, Connecticut, Ablex Publishing, 2002, 83.
235
H. HUYSENTRUYT, P. MEIER en K. CELIS, Onderzoeksnota: Disability Mainstreaming in Vlaams
beleid, Antwerpen, Steunpunt Gelijkekansenbeleid, 2014, 8.
236
R. KAYESS en P. FRENCH, “Out of the darkness into light? Introducing the Convention on the Rights
of Persons with Disabilities”, Human Rights Law Review 2008, 6.

Intersentia

77

Opportunities for Persons with Disabilities in 1993) getrouw aan het
medische/bijstandsmodel en droegen het paternalisme hoog in het vaandel.237
Hoewel er nog behoorlijk wat discussie bestaat over de vraag of het sociaal
model niet teveel abstractie maakt van de effectieve lichamelijke oorsprong en
blijft het toch van belang omdat inderdaad meer de relativiteit van medische
kwalificaties wordt erkend. Het relativeert daarmee ook het traditionele
onderscheid tussen chronische ziekten en handicap. Het sociale model impliceert
echter geenszins dat de medische aspecten verwaarloosd mogen worden, maar lijkt
wel efficiënter om maatschappelijke verandering te bewerkstellingen.238
In de medische visie lag de klemtoon op het herstel van de menselijke schade,
hetzij door revalidatie, hetzij door compenseren van vergoedingen. Eén van de
belangrijkste veranderingen die het VRPH introduceert, is dat personen met een
handicap zich niet meer hoeven aan te passen aan de manier waarop de
maatschappij is georganiseerd. De maatschappij heeft nu de verantwoordelijkheid
om zich aan te passen en tegemoet te komen aan personen met een handicap en
hun specifieke behoeften.239
De in het Verdrag ingesloten paradigmawijziging zal ongetwijfeld voor alle
beleidsdomeinen in Vlaanderen op het federale bevoegdheidsniveau en binnen
alle sectoren van het welzijns- en gezondheidsbeleid consequenties hebben240 (zie
infra deel V).
Het Verdrag wil geen bijstandsmechanisme in het leven roepen. De klemtoon
ligt bij het erkennen van de rechten van personen met een handicap. Volgens de
sociale benadering is handicap een dynamisch en maatschappelijk probleem dat
ontstaat door een gebrekkige wisselwerking tussen het individu en de
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samenleving.241 De persoon met een handicap moet niet meer worden beschermd,
maar wordt drager van subjectieve mensenrechten.242
Ook in Vlaanderen wordt handicap nog vaak aanzien als medische stoornis.243
Zo worden in Vlaanderen in het buitengewoon onderwijs de leerlingen nog altijd
in types opgedeeld, zoals in de jaren ’70.244
C. Doorwerking
Artikel 1 geeft uiting aan de doelen die op lange termijn moeten worden
verwezenlijkt, waardoor het niet kan worden gekwalificeerd als een onmiddellijke
plicht voor de staten.245 De bepaling kan evenmin directe werking verkrijgen op
basis van het model van de minimale verplichtingen of de drievoudige plicht tot
respecteren, beschermen en verwezenlijken van de rechten.246
Geheel onbelangrijk is het artikel niet, gezien het van belang is bij de
interpretatie van het Verdrag. Bepalingen uit het nationale of het internationale
recht zullen in het licht van dit Verdrag moeten worden geïnterpreteerd.
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A. D’ESPALLIER, “Non-discriminatie ten aanzien van personen met een functiebeperking: redelijke
aanpassingen en het VN-Verdrag” (noot onder Gent 1ste Kamer 20 januari 2011), RW 2011-12,
880.
242
S. SMIS, C. JANSSENS, S. MIRGAUX en K. VAN LAETHEM, Handboek Mensenrechten. De internationale
bescherming van de rechten van de mens, Antwerpen, Intersentia, 2011, 128.
243
GRIP VZW, Mensenrechten en handicap. Schaduwrapport Vlaanderen (België), 2011, GRIP vzw, 12.
244
Deze indeling in types dateert van 1978. Bron: F. VANDENBROUCKE, “Leerzorg in het onderwijs. Een
kader voor zorg op maat van elk kind”, Discussienota december 2005 van Frank Vandenbroucke,
viceminister-president van de Vlaamse Regering en Minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
www.ond.vlaanderen.be/specifiekeonderwijsbehoeften/leerzorg/documenten/achief/files/051219-discussienota-leerzorgkader.pdf,
22.
245
STEUNPUNT RECHT EN ONDERWIJS 2009, “Advies over de specifieke bepalingen met betrekking tot
onderwijs in het VN-Verdrag van 13 december 2006 inzake de Rechten van Personen met een
Handicap”, www.ond.vlaanderen.be/specifieke-onderwijsbehoeften/leerzorg/VN/VN-verdragadvies.pdf, 35.
246
A. D’ESPALLIER, S. SOTTIAUX en J. WOUTERS, De doorwerking van het VN-Verdrag inzake de Rechten
van Personen met een Handicap, Antwerpen, Intersentia, 2014, 60.

Intersentia

79

2.1.3. HET BEGRIP ‘HANDICAP’
In de voorbereidingsfase werd stevig gedebatteerd over een definitie van het begrip
‘handicap’.247 Sommige onderhandelaars waren hiertegen gekant, vermits een
slechte definitie ertoe leidt dat een hele groep van bescherming wordt uitgesloten.
Daarnaast zou een definitie – gelet op de medische vooruitgang – niet lang actueel
blijven waardoor men telkens weer de lijst dient te actualiseren.248 Verder zou het
ook voorbij gaan aan het doel van het Verdrag, namelijk de inclusie van personen
met een beperking. Een ander belangrijk argument om geen definitie op te nemen,
is de vaststelling dat een beperking meer of minder een handicap vormt
afhankelijk van de aard van de maatschappij waarin ze zich manifesteren.249 De
context is belangrijker dan het medische aspect. Zo kan een slecht zicht in een
maatschappij waar het verkrijgen van een bril niet evident is, een handicap
uitmaken omdat deelname aan de maatschappij erdoor wordt belemmerd. In een
westers land waar een slecht zicht eenvoudig kan worden opgevangen door het
dragen van een bril vormt dit geen handicap, maar kan bijvoorbeeld een
leesstoornis een zodanige belemmering op deelname aan de maatschappij vormen
dat dit als een handicap moet worden beschouwd.
Voorstanders – waaronder Vlaanderen250 – van een definitie argumenteerden
dat de opname van een duidelijke begripsomschrijving noodzakelijk is, wil de
paradigm shift in alle verdragsstaten doordringen.251 Daarnaast zou een definitie
een eenvormige uitlegging en toepassing van het VRPH kunnen garanderen.
Vlaanderen drukt de hoop uit dat het Comité voor de Rechten van Personen met
een Handicap, dat luidens artikel 34 VRPH is ingesteld, deze taak voor zijn
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rekening kan nemen en dit risico kan indijken door gezaghebbende opinies te
publiceren.252
Finaal opteerden de opstellers voor een ruime en contextuele omschrijving van
de notie handicap, zoals is terug te vinden in artikel 1 van het Verdrag253:/254
“Personen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen die
hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, effectief en op
voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving.”

Met deze ruime begripsomschrijving verkozen de opstellers van het Verdrag niet
zozeer de beperkingen van de persoon te benadrukken, maar vooral de
mogelijkheden van participatie via aanpassingen aan de omgeving in het licht te
stellen.255 Ook personen die omwille van een stoornis, bijvoorbeeld een Hivpositief geteste persoon, zonder verdere actuele beperkingen, kunnen worden
belemmerd in hun kansen tot evenwaardige participatie.256 Het Europees Hof voor
de Rechten van de Mens erkende in het arrest Kiyutin dat een Hiv-positieve status
als een handicap moet worden benaderd.257 Individuen die aan een dergelijke
ziekte lijden zijn volgens het EHRM zeer kwetsbaar, en worden net zoals personen
met een handicap vaak het slachtoffer van mensenrechtenschendingen. Het Hof
maakt o.i. deze redenering ook om ervoor te zorgen dat Hiv-positieve personen
zouden kunnen ‘genieten’ van het ruime anti-discriminatiekader uit het VRPH.
De roep om personen die lijden aan kanker onder het toepassingsgebied van het
Verdrag te brengen, klinkt eveneens luider.258 Ook tal van schoolgerelateerde

252

STRATEGISCHE ADVIESRAAD INTERNATIONAAL VLAANDEREN, Verdrag inzake de Rechten van
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‘aandoeningen’ zoals lees- en leerstoornissen (waaronder dyslexie en dyscalculie)
kunnen onder het bereik van het Verdrag worden gebracht.259
Personen met beperkingen van korte duur, als gevolg van trauma of ziekte en
personen met occasionele beperkingen worden uitgesloten van de bescherming.260
In de Belgische rechtspraak zijn verscheidene dossiers terug te vinden waarin de
vraag of “een definitieve beroepsongeschiktheid een handicap uitmaakt” centraal
stond.261 Deze vraag is uitermate belangrijk, gezien werkgevers enkel verplicht zijn
tot het doorvoeren van redelijke aanpassingen, indien van een handicap kan
worden gesproken.262 Redelijke aanpassingen in de arbeidscontext zijn concrete
maatregelen, toegekend door de werkgever, die het voor een werknemer met een
beperking mogelijk maken op een evenwaardige wijze te participeren aan een
activiteit binnen de arbeidssfeer.263
Het feit dat personen met een beperking van kortere duur niet kunnen genieten
van de waarborgen van het Verdrag, kan in strijd komen met het eerste lid van
artikel één, waarin duidelijk wordt gesteld dat het doel van het Verdrag is alle
personen met een handicap te laten genieten van alle mensenrechten en
fundamentele vrijheden. Hier wordt de voorwaarde van het hebben van een
langdurige beperking niet gesteld. Hoewel artikel één de personen met een
handicap omschrijft als “(…) personen met langdurige fysieke, mentale,
intellectuele of zintuigelijke beperkingen (…)”, mag dit allerminst niet zo beperkend
worden geïnterpreteerd. De omschrijving in artikel één is open van aard. Dit blijkt
tevens uit de gebruikte bewoording ‘include’.264
Dat de ‘definitie’ van het begrip handicap flexibel moet worden
geïnterpreteerd, kan ook worden afgeleid uit de preambule waar wordt gesteld dat
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“het begrip handicap aan verandering onderhevig is en voortvloeit uit de
wisselwerking tussen personen met functiebeperkingen en sociale en fysieke drempels
die hen belet ten volle, effectief en op voet van gelijkheid met anderen te participeren
in de samenleving.”265 Deze nuancering werd pas ingevoerd op het einde van de
onderhandelingsprocedure in 2006.266
Deze begripsomschrijving bepaalt ook de verschillende categorieën van
personen met een beperking.267 Hier worden de personen met psychische
problemen van bij de start duidelijk vermeld. Er wordt dus geen onderscheid
gemaakt tussen personen met een verstandelijke en fysieke handicap.268 Bepaalde
auteurs hekelen dit gebrek aan opdeling, vermits in bepaalde situaties
verstandelijke personen met een handicap wel degelijk een belang hebben bij een
onderscheid.269 Het valt immers niet te ontkennen dat personen met een handicap
geen homogene groep vormen en dat de verschillende ‘groepen’ allemaal hun
eigen zorgbehoeften hebben.270 Zo heeft iemand met dysfunctionele ledematen
andere aandacht nodig dan kinderen met autisme of met leerproblemen.
Om het risico op eindeloze juridische discussies te vermijden en te verhinderen
dat bepaalde groepen zouden worden uitgesloten, werd dan ook gekozen voor de
term ‘langdurige of blijvende beperking’ die, in interactie met diverse andere
factoren, de integratie van alle personen met een handicap zou garanderen. Dit
houdt in dat de handicap aanzien wordt als een evoluerend concept dat rekening
houdt met de omgevingsfactoren die een volledige integratie en participatie in het
gemeenschapsleven in de weg staan.
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2.1.4. SCHEIDINGSLIJN TUSSEN ‘ZIEKTE’ EN ‘HANDICAP’: HOF
VAN JUSTITIE VERSUS BELGISCHE RECHTSPRAAK

A.

Het Unierecht

In de beginjaren nam de Europese Gemeenschap (thans de Europese Unie) antidiscriminatiewetgeving aan ter bereiking van de economische doeleinden van de
EG, in casu de optimale functionering en integratie van de gemeenschappelijke
markt.271 Discriminatie op de arbeidsmarkt leidt tot een daling van de
economische welvaart en daarom vormt de bestrijding ervan één van de recente
centrale doelstellingen van het Unierecht.272 Met het Verdrag van Amsterdam, en
specifiek de toevoeging van artikel 13 EG-Verdrag (huidig art. 19(1) VWEU),
kreeg de Europese regelgever de bevoegdheid om door middel van Richtlijnen het
toepassingsgebied van de discriminatieregelgeving aanzienlijk uit te breiden.273
Niet enkel discriminatie op grond van gender en van migrerende werknemers
werd voortaan verboden, maar eveneens op basis van religie, leeftijd, seksuele
oriëntatie en handicap.274
i.

Het arrest Chacòn Navas

Over de afbakening van het begrip ‘handicap’ en het begrip ‘ziekte’ werd in 2006,
vóór de toetreding van de EU tot het VRPH, een prejudiciële vraag gesteld aan het
Hof van Justitie in de Spaanse zaak Chacón Navas.275 De verwijzende rechter wilde
weten of een ziekte mag worden beschouwd als een handicap in de zin van
Richtlijn 2000/78, die een exhaustieve lijst van discriminatiegronden insluit:
geloofsovertuiging, ras, seksuele geaardheid en handicap.276/277 Zo nee, of een
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discriminatie wegens ziekte dan wel onder het toepassingsgebied van deze richtlijn
valt.
Mevrouw Chacòn Navas was langdurig afwezig op haar werk door ziekte en
werd hierdoor ontslagen door haar werkgever. Ze vocht haar ontslag aan voor de
Spaanse rechtbanken en claimde bescherming als persoon met een
functiebeperking, redenerend dat haar ziekte van haar een persoon met een
handicap maakte. Dit is van belang, daar de gevolgen die in het Spaanse
arbeidsrecht aan een onregelmatig ontslag wegens ziekte of aan een ontslag wegens
handicap zijn verbonden, verschillend zijn. In het eerste geval dient een
vergoeding te worden betaald, in het tweede is sprake van herstel van het
dienstverband, in combinatie met een vergoeding voor het gederfde loon. Ingeval
haar ziekte zou worden beschouwd als handicap, zou zij de extra bescherming
tegen discriminatie genieten. Het Hof van Justitie moest uiteindelijk antwoorden
op de vraag of een langdurige ziekte ook een vorm van functiebeperking was, daar
de Richtlijn geen definitie van ‘handicap’ bevat. De prejudiciële vraag bood voor
het Hof van Justitie de mogelijkheid het kader te scheppen van de bestrijding van
handicapsdiscriminatie binnen de hele Unie.278
Het Hof concludeerde dat het begrip ‘handicap’ een uniforme en autonome
Unierechtelijke betekenis moest krijgen en definieerde ‘handicap’ in het kader van
de Richtlijn 2000/78 als “een beperking die specifiek resulteert uit fysiek, mentaal of
psychologisch gebrek en die de deelname van de betrokken persoon aan het
professionele leven hindert” en “die waarschijnlijk van lange duur is”. Een ziekte
zonder meer valt volgens het Hof dus niet onder het Europese begrip ‘handicap’.279
Met als gevolg dat de eisende partij die tijdens haar ziekteverlof, uitsluitend wegens
deze ziekte, werd ontslagen, zich niet kan beroepen op de bescherming van de
richtlijn.280 Het Hof meende dat door het gebruik van het begrip ‘handicap’ de
wetgever bewust heeft gekozen voor een term die verschilt van de term ‘ziekte’.
Een eenvoudige gelijkstelling van de twee begrippen is uitgesloten, hoewel het Hof
niet uitsluit dat chronische ziekte wel degelijk tot ‘handicap’ kan leiden.281 Gesteld
voor de vraag of het begrip ‘handicap’ in de zin van de Richtlijn gelijkgesteld kan
worden met ‘ziekte’, kon het Hof ook moeilijk anders dan negatief te
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antwoorden.282 Een uitbreiding van de discriminatiegronden zoals opgesomd in
de Kaderrichtlijn zou immers een bevoegdheidsoverschrijding uitmaken.
De tweedeling tussen ‘ziekte’ en ‘handicap’, en het alzo opteren voor een
bijzonder enge invulling van het begrip ‘handicap’, wordt betwist.283 De definitie
uit het arrest Chacòn Navas doet geen recht aan de paradigm shift284 die in de
context van personen met een handicap heeft plaatsgevonden.285 Naar luid van
deze nieuwe benadering worden personen met een beperking niet langer aanzien
als ‘begunstigden’ van sociale zekerheid en liefdadigheid, maar wel als dragers van
rechten die beschermd moeten worden, en ligt de klemtoon niet op het ‘genezen’
van de handicap.
Ook in het VRPH, onder meer in artikel 1 bij de doelstellingen, verschijnt de
paradigmawijziging duidelijk aan de oppervlakte.286
De keuze voor de medische interpretatie kan worden verklaard door de vrees
die het Hof van Justitie had dat een te ruime invulling van het begrip handicap,
vooral gezien de verplichting tot het treffen van redelijke aanpassingen voor
personen met een handicap, niet werkbaar zou zijn.287 Bepaalde auteurs schaarden
zich achter het onderscheid tussen handicap en ziekte. Zij meenden dat een
gelijkschakeling ertoe zou leiden dat de gehele wereldbevolking potentieel
gehandicapt is.288 Niettemin zijn deze auteurs het erover eens dat de Kaderrichtlijn
2000/78 duidelijk is geconcipieerd rond het sociaal of mensenrechtelijk model van
handicap.
Ook Advocaat-generaal L.A. GEELHOED verzet zich in zijn conclusie bij het
arrest Chacòn Navas tegen een extensieve uitlegging van de Richtlijn.289 De
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opstellers van de richtlijn hadden naar zijn mening allerminst de bedoeling de
notie handicap zo een ruime draagwijdte toe te kennen. Bijgevolg kan een ziekte
als oorzaak van een mogelijke toekomstige handicap niet met een handicap
worden gelijkgesteld. Dit kan wel het geval zijn indien tijdens het verloop van de
ziekte langdurige of blijvende functionele beperkingen optreden, die ook afgezien
van de nog voortschrijdende ziekte als handicaps zijn te kwalificeren. Tot slot kan
ziekte niet als zelfstandig object onder het discriminatieverbod van Richtlijn
2000/78 ressorteren.
ii.

Het arrest Ring en Skouboe Werge

Mede door de toetreding van de Europese Unie tot het VRPH was een stringente
scheiding tussen handicap en ziekte niet langer houdbaar.290 Een dynamische
interpretatie drong zich dan ook op.291 Een herdefiniëring kwam er met de
gevoegde zaken Ring en Skouboe Werge, op 11 april 2013.292
De feitenconstellatie in de zaak was als volgt: twee Deense vrouwen die aan
respectievelijk een onbehandelbare permanente pijn aan de lumbale wervelkom
en whiplash leden, werden ontslagen op basis van Deense wetgeving die het
mogelijk maakt de arbeidsovereenkomst stop te zetten met een verkorte
opzeggingstermijnen van één maand, wanneer de betrokkene tijdens een
onafgebroken periode van twaalf maanden in totaal 120 dagen loon tijdens ziekte
heeft ontvangen. Het geding handelde over een verzoek tot schadevergoeding
ingesteld tegen de werkgevers op basis van de wet gelijke behandeling.
Verzoekende partijen werden gesteund door hun vakbond.293
De vraag rees of rugproblemen kunnen worden gekwalificeerd als een
‘handicap’, zodat verzoekende partijen extra bescherming zouden genieten tegen
ontslag op grond van de Kaderrichtlijn. De nationale rechter stelde enkele
prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie over de begrippen ‘handicap’ en
‘redelijke aanpassingen’.
De verwijzende rechter wilde in deze zaak nagaan of de handelswijze van de
werkgever te verzoenen is met de richtlijn 200/78/EG van de Raad van
27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling
in arbeid en beroep. In deze richtlijn is ‘handicap’ als verboden discriminatiegrond
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opgenomen, maar een definitie ervan ontbreekt. In tegenstelling tot het VRPH is
het toepassingsgebied van de richtlijn beperkt, namelijk tot de arbeidsmarkt.294
Het Hof had de gelegenheid om de principes die eerder gesteld werden in de
zaak Chacòn Navas te verfijnen.295 Dit arrest kreeg heel wat kritiek wegens een vrij
restrictieve interpretatie van het begrip handicap. Niettemin is deze kritiek o.i. niet
direct gefundeerd. De aan het Hof voorgelegde vraag of ziekte gelijkgesteld kan
worden met handicap was immers in grote mate gehypothekeerd door de feitelijke
omstandigheden. De omstandigheden waren van die aard dat het Hof niet de
marge had om zoals in bepaalde omstandigheden de vraag te herformuleren om
tot een principieel arrest te komen. Nu de vraag geformuleerd was of ziekte met
handicap kon gelijkgesteld worden, kon het Hof hierop ook bondig negatief
antwoorden, hoewel het zeker ook aangaf dat de discussie hiermee geenszins
afgesloten was. Verder maakt de ratificatie van het VN-Verdrag inzake de Rechten
van Personen met een Handicap door de Europese Unie een belangrijk nieuw
rechtsfeit uit.
In dit arrest – nadien bevestigd in onder meer de zaak commissie tegen Italië
van 4 juli 2013 en in de zaak Glatzel –296 oordeelde het Hof dat de notie handicap
verdragsconform moet worden geïnterpreteerd, in de zin van de ruime
omschrijving in artikel 1 van het Verdrag.297 Verder besliste het Hof dat ook het
concept ‘redelijke aanpassingen’ in de lijn van het Verdrag geïnterpreteerd moet
worden298 en dat de betrokken 120-dagen-regel kon leiden tot indirecte
discriminatie, daar zij personen met een functiebeperking sneller zou benadelen
dan mensen zonder.299
Bijgevolg valt niet enkel een aangeboren of een door ongeval veroorzaakte
handicap onder het toepassingsgebied van deze richtlijn, maar ook een geneeslijke
of ongeneeslijke ziekte, op voorwaarde dat ‘deze ziekte leidt tot een beperking die
onder meer het gevolg is van lichamelijke, geestelijke of psychische aandoeningen
die in wisselwerking met diverse drempels de betrokkenen kunnen beletten
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volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met andere werknemers aan het
beroepsleven deel te nemen, en die beperking langdurig is.’ Een ziekte die niet tot
een dergelijke beperking leidt, valt niet onder het begrip ‘handicap’. Van belang is
dus uitsluitend of de beperking waarschijnlijk van lange duur zal zijn.300
Het Hof verduidelijkt bovendien dat noch het feit dat een persoon zijn of haar
arbeid slechts beperkt kan verrichten, noch de aard van de maatregelen die de
werkgever moet treffen tot aanpassing, relevant zijn om te bepalen of er sprake is
van een ‘handicap’.301 Het Hof besliste ook dat het concept ‘redelijke aanpassingen’
in de lijn van het VRPH geïnterpreteerd moet worden.302 Een vermindering van
arbeidstijd kan, afhankelijk van de concrete omstandigheden, in aanmerking
komen als redelijke aanpassing.303 Het komt echter aan de nationale rechter toe te
antwoorden op de vraag of de voorgestelde aanpassingen een onredelijke belasting
voor de werkgever vormen.
Met betrekking tot de 120-dagen-regel oordeelde het Hof van Justitie dat dit
kon leiden tot indirecte discriminatie, daar zij personen met een functiebeperking
sneller zou benadelen dan mensen zonder.304
De advocaat-generaal stelde in zijn conclusie bij de zaak dat de definitie uit het
arrest Chacòn Navas minder bescherming biedt dan de omschrijving uit het
Verdrag en daarom in overeenstemming met het volkenrecht moeten worden
uitgelegd.305
Daarmee heeft het Hof een aanzet gegeven tot (i) een verhoogde bescherming
van personen met een handicap, (ii) een verruiming van het toepassingsgebied van
de relevante Europeesrechtelijke regelgeving en (iii) een ruime interpretatie van
de regels inzake redelijke aanpassingen en indirecte discriminatie.306/307
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iii.

De zaak Z308

De zaak Z illustreert het gevaar dat van een uitdijende beschermingsgrond uitgaat.
Hoewel dat de advocaat-generaal in zijn conclusie de hierboven uiteengezette
principes uit de zaken Ring en Skouboe Werge bevestigt309, dringt zich opnieuw
een afbakening op.
Meer specifiek betreffen de twee prejudiciële beslissingen de precaire situatie
waarin wensmoeders – die een kind krijgen via een draagmoeder – zich bevinden.
Wat meteen in het oog springt, is dat de nationale regelingen van de lidstaten
aanzienlijk verschillen.310 Nu eens is draagmoederschap legaal en specifiek
geregeld, dan weer illegaal of helemaal niet geregeld.311 Dit behoort uiteraard tot
de wetgevende autonomie van de lidstaten, maar zoals ook bleek uit de
discriminatievragen omtrent samenlevingsverbanden van personen van gelijk
geslacht, belet dit niet dat de sociale gevolgen wel degelijk de toets van het
Unierecht dienen te doorstaan.
De feitenconstellatie in de twee zaken is grotendeels gelijklopend. Mevr. Z, een
leerkracht in een Ierse school, kreeg door middel van een draagmoeder een kind.
Mevr. C werkt in een ziekenhuis in het Verenigd Koninkrijk en doet eveneens een
beroep op een overeenkomst inzake draagmoederschap om een baby te krijgen.
De eisende partijen willen ouderschapsverlof en vragen zoals andere kersverse
moeders een schorsing van hun arbeidsprestaties. Een cruciaal element in beide
zaken is dat zowel in Ierland als in het Verenigd Koninkrijk geen
moederschapsverlof bestaat voor wensouders, die beroep doen op een leenmoeder.
De werkgevers wijzen de aanvragen bijgevolg af. Eisers Z en C beschouwen dit als
discriminatie. Zij voelen zich benadeeld ten opzichte van vrouwen die hetzij op
natuurlijke wijze, hetzij via formele adoptie een kind hebben gekregen.312 Beide
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partijen leggen de discriminatoire praktijk voor aan de bevoegde nationale
instantie. Zowel het Employment Tribunal (Verenigd Koninkrijk), als het Equality
Tribunal (Ierland) weten geen raad met dit complexe vraagstuk en verzoeken het
Hof van Justitie verduidelijking te geven over de wijze waarop werknemers, die
ouder zijn geworden door middel van een draagmoederschapsovereenkomst, zich
verhouden tot de Richtlijnen 92/85, 2006/54 en 2000/78.
In deze twee prejudiciële beslissingen staan drie Richtlijnen centraal. De eerste
is nr. 92/85.313 Het doel van dit Europese instrument bestaat erin de veiligheid en
de gezondheid van zwangere en pas bevallen werknemers te waarborgen. De
Europese regelgever beschouwt deze categorie van werknemers als een groep met
bijzondere risico’s en acht het noodzakelijk dat maatregelen worden genomen ter
bescherming van hun gezondheid. Eén van deze maatregelen is dat de werknemer
recht heeft vóór en/of na de bevalling zwangerschaps- en bevallingsverlof te
nemen.314 Dit verlof moet in alle Lidstaten op zijn minst vóór en/of na de bevalling
twee volle weken bedragen.315 De vraag of een werknemer recht heeft op
zwangerschaps- en bevallingsverlof, als zij niet zelf, maar een leenmoeder dit kind
heeft gebaard, vormt zoals hierboven aangestipt de essentie in beide zaken.
De tweede Richtlijn waarop de eisende partijen zich beroepen, is Richtlijn
2006/54.316 De ratio legis van deze Richtlijn is het verzekeren van de toepassing
van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en
vrouwen in de arbeidscontext.317 Zo moeten zowel mannen als vrouwen een
gelijke toegang hebben tot het arbeidsproces en de beroepsopleiding.318 Verder
dient voor gelijke arbeid eenzelfde verloning aan werknemers te worden
toegekend ongeacht het geslacht van de uitvoerder.319 Verzoekende partijen
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menen dat zij worden benadeeld in vergelijking met hun mannelijke collega’s wat
betreft de betaalde schorsing van hun arbeidsprestaties.
Tot slot voert mevr. Z aan dat zij slachtoffer is geworden van een schending
van Kaderrichtlijn 2000/78.320 Door de aanname van deze Richtlijn mag in de
professionele sfeer niet langer worden gediscrimineerd op basis van religie, geloof,
handicap, leeftijd en seksuele geaardheid.321 In deze zaak bestaat discussie over
handicap als onderscheidingscriterium. Het erkennen van iemands handicap heeft
gevolgen, daar de werknemer in kwestie dan recht heeft op ‘redelijke
aanpassingen’ ex artikel 5 van de Richtlijn. Deze aanpassingen strekken ertoe de
maatschappelijke barrières waarmee zij worden geconfronteerd, weg te werken
zodat zij op een gelijke manier in het beroepsleven kunnen participeren.322 Een
aanpassing die in het professionele leven vaak wordt toegekend, is het reduceren
van de arbeidstijd of het aanpassen van de werkpost.323 De hamvraag is wat onder
het ‘hebben van een beperking’ dient te worden verstaan. Op dit punt brengt de
Richtlijn geen duidelijkheid. Hierdoor is het Hof van Justitie genoodzaakt terug te
grijpen naar het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een
Handicap.324 De Unie ratificeerde deze tekst op 23 december 2010.325 Dit Verdrag
omschrijft individuen met een handicap als “personen met langdurige fysieke,
mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met
diverse drempels kunnen beletten volledig, effectief en op voet van gelijkheid met
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anderen te participeren in de samenleving”.326 Dit Verdrag heeft een dynamische
invloed op de interpretatie van de Unierechtelijke bepalingen, zoals het Hof in de
gevoegde zaken Ring/Skouboe Werge duidelijk maakte met een arrest op
11 april 2013.327 In deze zaken blijkt het Hof wel degelijk de notie ‘handicap’ zeer
ruim te interpreteren.328
Vermeldenswaardig is dat Nederland en Ierland, in tegenstelling tot bijna alle
andere EU-Lidstaten, het Verdrag niet ratificeerden.329 Het feit dat Ierland niet zelf
tot het VN-Verdrag is toegetreden, levert in de zaak Z geen problemen op.
Doordat de Europese Unie als zelfstandige entiteit is toegetreden tot de Conventie,
zijn de Lidstaten erdoor gebonden wanneer de rechtsvraag verband houdt met het
Unierecht.330 Het Hof van Justitie kan dus zonder problemen het Verdrag in zijn
beoordeling betrekken.
De laatste prejudiciële vraag peilt naar de inhoudelijke betekenis van de notie
‘handicap’. Zoals bij de bespreking van het juridisch kader bleek, is op Europees
niveau geen definitie voorhanden. Niettemin oordeelde het Hof van Justitie in het
verleden dat het begrip handicap niet verwijst naar het recht van de EU-Lidstaten,
maar wel naar het gemeenschapsrecht.331 Sedert 2010 biedt het VRPH enige
houvast.
De vraag die hier voorligt, is of het niet op een natuurlijke wijze kinderen
kunnen baren, een handicap uitmaakt. Mevr. Z is geboren zonder baarmoeder.
Ter beoordeling of ze een handicap heeft, moet het Hof van Justitie niet alleen
nagaan of het niet kunnen krijgen van kinderen ervoor zorgt dat zij in de
onmogelijkheid verkeert een beroepsactiviteit uit te oefenen, maar evenzeer of het
haar ernstig en langdurig belemmert.332 Zowel het Hof van Justitie als de advocaatgeneraal betwisten niet dat het niet kunnen baren van kinderen een bron van lijden
is voor een werkneemster.333 Zij voegen hier wel aan toe dat een dergelijke
aandoening haar niet belet toegang te hebben tot arbeid, te werken of een carrière
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uit te bouwen. Een beperking valt volgens N. WAHL dan ook alleen binnen de
werkingssfeer van de richtlijn 2000/78 wanneer een onderling verband kan
worden vastgesteld tussen de aandoening en de geschiktheid van de betrokkene
om arbeid te verrichten.334 Er dient daarentegen een afweging te worden gemaakt
tussen de beperking en het beroepsleven in zijn algemeenheid. Door te besluiten
tot de afwezigheid van een handicap, heeft mevr. Z geen recht op redelijke
aanpassingen, zoals de betaalde schorsing van haar arbeidsprestaties. Indien het
Hof toch had besloten tot de aanwezigheid van een handicap, dan nog had het
toekennen van zwangerschaps- en bevallingsverlof volgens de advocaat-generaal
geen redelijke aanpassing geweest in de zin van artikel 5 Richtlijn 2000/78. Het
zorgt enerzijds voor een (te) grote financiële last voor de werkgever en anderzijds
biedt het geen garantie dat de werknemer in de toekomst zijn beroepsactiviteit bij
deze werkgever zal blijven uitoefenen.335
Niet alleen voor de invulling van het begrip handicap is het arrest in de zaak Z
van belang. Voor de eerste maal spraken de Europese rechters zich uit over de
verhouding tussen Richtlijn 2000/78 en het VN-Verdrag, alsook over de directe
werking van dit Verdrag. Doordat het VN-Verdrag zowel burgerlijke en politieke
rechten als economische, sociale en culturele rechten insluit, was het voorheen niet
duidelijk of burgers hieraan rechtstreeks rechten konden ontlenen.336 Om directe
werking te hebben, moeten de bepalingen van een verdrag voldoende duidelijk
zijn.337 Het Hof van Justitie concludeert dat dit niet het geval is voor de ingeroepen
bepalingen van het VRPH.338 Door de ontstentenis van rechtstreekse werking, kan
het Hof ook niet nagaan of Richtlijn 2000/78 an sich in overeenstemming is met
dit internationaal instrument.339 In tegenstelling tot de zaak Ring/Skouboe Werge
gaat het hier niet om een dynamische ‘interpretatie’ van Unierechtelijke
bepalingen in het licht van het Verdrag, maar om een ‘uitbreiding’ van het
Unierecht buiten de intenties van de wetgever.340
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iv.

De zaak Kaltoft

In de zaak Kaltoft341 oordeelde het Hof van Justitie dat ernstige obesitas een
handicap kan vormen in de zin van de richtlijn betreffende gelijke behandeling
inzake arbeid en beroep.342 In casu werd een Deens burger ontslagen als gastouder
door de gemeente Billund (Denemarken), volgens verzoekers omwille van zijn
zwaarlijvigheid. Het Hof concludeerde dat er geen algemeen beginsel van nondiscriminatie op grond van zwaarlijvigheid is neergelegd in het Unierecht.343 De
zwaarlijvigheid van de werknemer valt onder het begrip ‘handicap’ indien deze
hem belet daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met andere werknemers aan het
beroepsleven deel te nemen als gevolg van lichamelijke geestelijke of psychische
aandoeningen en die beperking van lange duur is.344 Het komt de nationale rechter
toe te oordelen of de obesitas in kwestie een handicap is in de zin van de richtlijn
2000/78, waarbij deze geen rekening dient te houden met de link tussen het
specifieke werk en de specifieke handicap.
B.

Belgische rechtspraak

Ook in de Belgische rechtspraak kwam de vraag van afgrenzing of “een definitieve
beroepsongeschiktheid een handicap uitmaakt”.345 Deze vraag is belangrijk, gezien
werkgevers enkel verplicht zijn tot het doorvoeren van redelijke aanpassingen,
indien er sprake is van een handicap. De Belgische rechtspraak inzake eventueel
willekeurig ontslag of misbruik van ontslagrecht na langdurige ziekte of frequente
afwezigheden is immers zeer restrictief. Blijvende ongeschiktheid om relatief lage
lasten te heffen maakt het ontslag nog niet willekeurig in de zin van artikel 63
Arbeidsovereenkomstenwet.346 Naar huidig Belgisch ontslagrecht valt ook te
betwijfelen of het discriminatieverbod op grond van ‘gezondheidstoestand’ het
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ontslag wegens ziekte automatisch als rechtsmisbruik bestempeld.347 De strenge
Belgische rechtspraak inzake ziekte348 zal allicht niet direct wijzigen, maar waar er
interferentie optreedt met handicap blijft het toch nog wachten op nieuws uit
Luxemburg.349
Toch lijkt er evolutie op komst, zoals blijkt uit een arrest van het arbeidshof te
Antwerpen van 21 november 2011.350 Het betrof hier een erkende havenarbeidster
van het ‘logistieke continent’ die zich kandidaat stelde voor de functie van
container markeerder van het ‘algemeen continent’. Haar kandidatuur werd echter
niet weerhouden, zij was een insulineafhankelijke diabetespatiënt, en zij werd
overeenkomstig een interne dienstrichtlijn voor om het even welke functie
definitief arbeidsongeschikt verklaard. De beslissing van het arbeidshof heeft een
belangrijke precedentenwaarde, gezien het hof oordeelde dat een chronische
aandoening, zoals diabetes mellitus type 1, een handicap is.351 Het arbeidshof
staafde haar zienswijze door aan te voeren dat eiseres werd gehinderd deel te
nemen aan het beroepsleven, en dat deze belemmering bovendien van langere
duur is. Hiermee treedt het arbeidshof in de voetsporen van rechtsleer en
rechtspraak die al eerder bepleitten dat een definitieve arbeidsongeschiktheid
moet worden gelijkgeschakeld met een handicap.352 Ook het Europees Hof voor
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de Rechten van de Mens oordeelde in het eerder afgetoetste arrest Glor dat diabetes
moet gekwalificeerd worden als een handicap.353
Een soortgelijke toepassing vinden we in het arrest van het arbeidshof te
Antwerpen van 23 april 2010.354 In deze zaak kon een schoonmaakster omwille
van schouderproblemen geen poetswerk meer verrichten boven de
schoudergordel.
Onder
verwijzing
naar
een
formulier
inzake
gezondheidsbeoordeling, dat door een externe dienst voor preventie was
opgesteld, beëindigde haar werkgever de arbeidsverhouding wegens overmacht,
met name wegens de definitieve medische ongeschiktheid van de werkneemster.
De schoonmaakster kon zich hier niet mee verzoenen en beriep zich op de
redelijke aanpassingsplicht ex artikel 2, § 3 Antidiscriminatiewet van 25 februari
2003, en argumenteerde dat de weigering van haar werkgever om de nodige
aanpassingen toe doen, moest worden gelijkgesteld met discriminatie. Het hof
volgde haar redenering en stelde haar definitieve beroepsongeschiktheid gelijk met
een handicap. Met als gevolg dat haar werkgever heeft verzaakt aan de verplichting
om redelijke aanpassingen door te voeren. Gelet op het grote aantal
schoonmaakster die het bedrijf in dienst had, had het perfect mogelijk geweest
haar te voorzien van andere poetsactiviteiten.
Uit een vonnis van de Arbeidsrechtbank van Bergen en Charleroi van 9 maart
2015 blijkt dan weer dat multiple sclerose – een chronische neurologische
aandoening van het centraal zenuwstelsel – als handicap kan worden
beschouwd.355 Het betrof hier een werknemer bij een begrafenisondernemer die
met verwijzing naar een medisch attest een redelijke aanpassing vroeg van zijn
functie. De aanpassing werd hem geweigerd en de werkgever ging over tot het
ontslag. De werknemer beroept zich op artikel 14 van de Antidiscriminatiewet van
10 mei 2007 en argumenteert dat de weigering om redelijke aanpassingen te doen,
moet worden gelijkgesteld met discriminatie. De arbeidsrechtbank volgde deze
redenering.
In een zaak voor de arbeidsrechtbank van Leuven werd een kinderverzorgster
ontslagen wegens overmacht om medische redenen.356 De kinderverzorgster had
door een ongeval moeite met het tillen en heffen. Ze werd voor een bepaalde tijd
arbeidsongeschikt verklaard en kwam vervolgens terecht in het systeem van de
tijdelijke werkloosheid. De geneesheer van de RVA meende dat zij op haar
ziekenfonds beroep moest doen, waarop de werkgever haar uiteindelijk ontsloeg
wegens overmacht om medische redenen. Het was de vraag of er sprake was van
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een handicap in hoofde van de kinderverzorgster. De arbeidsrechtbank verwees
naar rechtspraak van het Hof van Justitie en naar de definitie van ‘handicap’ in het
VRPH. Er werd benadrukt dat de wetgever er uitdrukkelijk voor gekozen heeft om
de term anders in te vullen dan het begrip ‘ziekte’. De rechtbank was van oordeel
dat “de beperking aan de linkerschouder van de kinderverzorgster geen beletsel
vormt voor haar om daadwerkelijk en op voet van gelijkheid te participeren aan
het beroepsleven, nu uitsluitend (zwaar) hef-en tilwerk tegenaangewezen is, en
zelfs nog niet definitief is komen vast te staan dat dit ook haar functie als
kinderverzorgster onmogelijk zou blijven maken”. Er kan dus geen sprake zijn van
‘handicap’ en de daarmee gepaarde gaande redelijke aanpassingen. Volgens de
rechtbank was er evenmin sprake van overmacht om medische redenen en kan de
kinderverzorgster bijgevolg aanspraak maken op een gewone opzegvergoeding.
Uit het hierboven geschetste verhaal kan – met enige voorzichtigheid – worden
geconcludeerd dat de scheidingslijn tussen handicap en (langdurige) ziekte in de
Belgische rechtspraktijk eveneens aan herziening toe is.357

2.1.5. ARTIKEL 2: DEFINITIES

A.

Inhoudelijk

Het Verdrag definieert een aantal kernbegrippen die essentieel zijn voor de
uitvoering en de implementatie van het Verdrag.358
Het begrip communicatie verwijst naar talen, weergave van tekst, braille,
tactiele communicatie, grootletterdruk, toegankelijke multimedia, geschreven
teksten, audioteksten, gesproken tekst, eenvoudige taal, ondersteunde
communicatie en alternatieve methoden, middelen en vormen voor
communicatie,
waaronder
toegankelijke
informatieen
communicatietechnologieën.
Taal omvat gesproken taal, gebarentaal en ook andere vormen van nietgesproken taal.
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Discriminatie op grond van handicap is elk onderscheid en elke uitsluiting of
beperking op grond van een handicap, die tot doel of als gevolg heeft de erkenning,
het genot of de uitoefening van gelijke mensenrechten en gelijke fundamentele
vrijheden in het gedrang te brengen of te beperken. Dit is een ruime definitie, die
zowel ziet op het gelijk als op het ongelijk behandelen van personen met een
beperking.359 Daarbij geeft deze omschrijving ook aan dat het weigeren van
redelijke aanpassingen wordt gelijkgesteld met discriminatie. Deze
benaderingswijze wordt eveneens gehanteerd door de Europese, Belgische en
Vlaamse wetgever.360
Verder wordt ook het begrip redelijke aanpassingen omschreven. Redelijke
aanpassingen zijn de “noodzakelijke en passende wijzigingen, en aanpassingen die
geen disproportionele of onevenredige, of onnodige last opleggen, indien zij in een
specifiek geval nodig zijn om te waarborgen dat personen met een handicap alle
mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid met anderen
kunnen genieten of uitoefenen.” Dergelijke aanpassingen moeten steeds in
concreto worden beoordeeld.361 Aansluitend bij het sociaal model van handicap –
niet de persoon heeft een handicap, maar de samenleving – dienen deze
aanpassingen met andere woorden de negatieve invloed van een onaangepaste
omgeving voor een persoon met een handicap te compenseren. De achterliggende
idee van de aanpassingsplicht is dat een strikte toepassing van het
gelijkheidsbeginsel in formele zin -waarbij personen met een handicap op gelijke
wijze moeten worden behandeld als personen zonder handicap- niet resulteert in
een gelijkwaardige participatie in het maatschappelijke leven.362
Het concept ‘redelijke aanpassingen’ zal in de praktijk een aantal problemen
met zich meebrengen. Zo zal de aanpassingsplicht in de ondertekende staten geen
uniforme invulling krijgen, vermits veel afhankelijk zal zijn van de financiële
draagkracht van een staat.363 Zo zullen staten die meer middelen ter beschikking
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hebben, ook in private relaties meer kunnen bijdragen tot het treffen van deze
redelijke aanpassingen (bv. door het toekennen van compensaties of subsidies).
Het concept redelijke aanpassingen is vooral gekend in de Angelsaksische landen
en was oorspronkelijk uitgedacht voor discriminatie op basis van geloof.364 De
redelijke aanpassingsplicht is ook niet absoluut en wordt verzacht door een
proportionaliteitstoets. Men kan immers aan de verplichting ontsnappen door aan
te tonen dat de verplichting een disproportionele, onevenredige of een onnodige
last oplegt, zij het financieel of om andere redenen. Aanpassingen zijn echter niet
altijd kostbare ingrepen, zoals volgende voorbeelden verduidelijken: het laten
plaatsvinden van lessen in rolstoeltoegankelijke klaslokalen, een werkschema
aanpassen, het (kosteloos) wijzigen van het arbeidsreglement.365
Auteurs als R. KAYESS en P. FRENCH vinden de verwoording van de
proportionaliteitstoets echter niet optimaal.366 In plaats van alternatieve
voorwaarden (het woordje ‘of’) prefereren zij cumulatieve voorwaarden (niet ‘of’
maar ‘en’). Op deze manier zou minder snel kunnen worden ontsnapt aan de
plicht tot het treffen van redelijke aanpassingen, daar de aanpassing zowel een
onevenredige, een disproportionele als een onnodige last moet genereren. Ook het
Ad Hoc Comité heeft tevergeefs voorgesteld het woord ‘of’ te vervangen door ‘en’.
Deze rechtsgeleerden bekritiseren eveneens de gebezigde terminologie.367 Dat de
aanpassing niet ‘undue burden’ mag zijn, wekt nog steeds de indruk dat personen
met een beperking op de rand/grens van de samenleving leven. Aan een dergelijke
zienswijze wil het Verdrag net een einde stellen.
Het Interfederaal Centrum voor Gelijkheid van Kansen en
Racismebestrijding368 heeft een reeks van 10 brochures opgesteld over redelijke
aanpassingen voor personen met een handicap in verschillende domeinen van het
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Performed?” in O.M. ARNARDÓTTIR en G. QUINN (eds.), The UN Convention on the Rights of
Persons with Disabilities. European and Scandinavian Perspectives, Leiden, Martinus Nijhoff
Publishers, 2009, 210; A. D’ESPALLIER, “Tolkuren voor dove en slechthorende leerlingen”, NJW
2010, 606.
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A. D’ESPALLIER, “Non-discriminatie ten aanzien van personen met een functiebeperking: redelijke
aanpassingen en het VN-Verdrag” (noot onder Gent 1ste k. 20 januari 2011), RW 2011-12, 878.
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R. KAYESS en P. FRENCH, “Out of the darkness into light? Introducing the Convention on the Rights
of Persons with Disabilities”, Human Rights Law Review 2008, 27.
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R. KAYESS en P. FRENCH, “Out of the darkness into light? Introducing the Convention on the Rights
of Persons with Disabilities”, Human Rights Law Review 2008, 27.
368
Voor meer informatie over de interfederalisering van het Centrum, zie S. VAN DAMME,
“Interfederaal Gelijkekansencentrum en Federaal Migratiecentrum vervangen CGKR”,
Juristenkrant 17 december 2014, 7.
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dagelijkse leven, zoals cultuur en openbare dienstverlening.369 Hiermee wil het
Centrum leveranciers van goederen en diensten in verschillende sectoren
sensibiliseren rond het concept ‘redelijke aanpassing’.
Tussen de verschillende overheden in België is in 2007 een protocol370
afgesloten waarin duiding wordt gegeven over het begrip ‘redelijke aanpassingen’.
De aanpassing moet doeltreffend, evenwaardig, zelfstandig en veilig zijn.371 De
memorie van toelichting bij het protocol diept deze criteria verder uit.372 Met
doeltreffendheid wordt bedoeld dat de aanpassing effectief een verbetering van de
situatie realiseert. De aanpassing moet verder een evenwaardig gebruik van
faciliteiten en diensten mogelijk maken. Het wordt tevens vereist dat in de mate
van het mogelijke de aanpassing aan de persoon met een handicap de mogelijkheid
moet bieden zelfstandig een activiteit uit te oefenen. Tot slot mag de installatie en
het gebruik van de aanpassing de veiligheid van de persoon met een beperking niet
in gevaar brengen. In het protocol is een niet-limitatieve lijst van indicatoren
opgenomen die als richtpunt functioneert om de verplichtingen van de Vlaamse
overheid aan af te toetsen:
369

Cultuur:
www.diversiteit.be/diversiteit/files/File//brochures/handicap/RA_Cultuur.pdf;
handelszaken:
www.diversiteit.be/diversiteit/files/File//brochures/handicap/RA_Handelszaken.pdf,;
huisvesting: www.diversiteit.be/diversiteit/files/File//brochures/handicap/RA_Huisvesting.pdf;
private
diensten:
www.diversiteit.be/diversiteit/files/File//brochures/handicap/RA_Privatediensten.pdf;
sport:
www.diversiteit.be/diversiteit/files/File//brochures/handicap/RA_Sport.pdf;
transport:
www.diversiteit.be/diversiteit/files/File//brochures/handicap/RA_Transport.pdf;
gezondheidszorg:
www.diversiteit.be/diversiteit/files/File//brochures/handicap/RA_gezondheidszorg.pdf; horeca:
www.diversiteit.be/diversiteit/files/File//brochures/handicap/RA_horeca.pdf;
openbare
diensten:
www.diversiteit.be/diversiteit/files/File//brochures/handicap/RA_openbarediensten.pdf en vrije
tijd: www.diversiteit.be/diversiteit/files/File//brochures/handicap/RA_vrijetijd.pdf.
370
Federale overheidsdienst sociale zekerheid, Protocol tussen de Federale Staat, de Vlaamse
Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waals Gewest, het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse
Gemeenschapscommissie ten gunste van de personen met een handicap – Protocol van 19 juli
2007 betreffende het begrip redelijke aanpassingen in België krachtens de wet van 25 februari
2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot
oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, BS
20 september 2007.
371
Art. 2 § 2 van het protocol van 19 juli 2007, BS 20 september 2007.
372
Mvt bij het protocol van 19 juli 2007, BS 20 september 2007, 49655-49656; zie voor een concrete
toepassing van deze begrippen in het domein ‘werk’: FEDERALE OVERHEIDSDIENST
WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG, Wegwijs in … De redelijke aanpassingen ten
behoeve van personen met een handicap op het werk, Gilly, Bietlot, 2005, 17-18.
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–
–
–

de financiële impact van de aanpassing;
de organisatorische impact van de aanpassing;
de te verwachten frequentie en duur van het gebruik van de aanpassing door
personen met een handicap en de impact op andere gebruikers;
het al dan niet ontbreken van gelijkwaardige alternatieven;
de kwalitatieve impact op het leven van de betrokkene(n).373

–
–

Wat de financiële impact betreft, mag van de aanpassingsplichtige geen
onevenredige financiële inspanning worden geëist. Om de (on)evenredigheid te
beoordelen, houdt men enerzijds rekening met de kostprijs van de aanpassing en
anderzijds met de financiële draagkracht van de aanpassingsplichtige.374 Een
aanpassing die kennelijk een onredelijke financiële inspanning vraagt, kan toch de
facto als redelijk worden beschouwd wanneer de realisatie ervan kan worden
gespreid in de tijd. De financiële draagkracht heeft een impact op de verplichting
tot redelijke aanpassing: hoe groter de draagkracht, hoe meer inspanningen er
mogen worden geëist.375
Bij wijze van voorbeeld kan het onredelijk zijn om een bedrijf met slechts een vijftal
werknemers te verplichten om alle deuren te verbreden om zo de toegankelijkheid voor
rolstoelgebruikers te verzekeren.376

Qua organisatorische impact onderscheidt men een aanpassing die in een normaal
organisatorisch kader past en deze die daar buiten valt. De aanpassing binnen het
kader dient als redelijk te worden beschouwd. Ook wanneer een aanpassing de
algemene organisatie niet op een duurzame wijze verstoort, zal ze als redelijk
worden bestempeld. Op de aanpassing die niet binnen het normaal
organisatorisch kader past, rust het vermoeden van onredelijkheid, doch dient dit
steeds in concreto te worden beoordeeld.377

373

Art. 2, § 3 van het protocol van 19 juli 2007, BS 20 september 2007.
MvT bij het Protocol van 19 juli 2007, BS 20 september 2007, 49656; L. DE CAMPOS VELHO MARTEL,
“Reasonable Accommodation: The New Concept from an Inclusive Constitutional Perspective”,
International Journal on Human Rights 2011, 92.
Zie in die zin United States Court of Appeals 5 januari 1995,Vande Zande/Wisconsin Department of
Administration R., nr. 44 F3d 538.
375
MvT bij het protocol van 19 juli 2007, BS 20 september 2007, 49656.
376
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG, Wegwijs in … De
redelijke aanpassingen ten behoeve van personen met een handicap op het werk, Gilly, Bietlot,
2005, 20.
377
MVT bij het Protocol van 19 juli 2007, BS 20 september 2007, 49657.
374
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Bij wijze van voorbeeld: een aanpassing voor een persoon met een handicap van de
werktijdregeling. Deze werktijdregeling kan niet in elke sector worden aangepast (vb.
bandarbeid).

Met betrekking tot de te verwachten frequentie en de duur van het gebruik van de
aanpassing wordt gesteld dat deze sneller als redelijk wordt beschouwd wanneer:
i) de aanpassing vaker wordt gebruikt; ii) de aanpassing duurzamer is en iii)
meerdere personen met een beperking er gebruik van maken of potentieel gebruik
van zullen maken.378
Voorbeeld in de werksfeer: voor een persoon met een handicap die slechts een tijdelijk
contract heeft van één maand, kan niet van de werkgever verwacht worden om zeer
grote inspanningen te leveren.379

Indien gelijkwaardige alternatieven ontbreken en de aanpassing een positief effect
heeft op de omgeving en op andere gebruikers wordt de aanpassing sneller als
redelijk beschouwd aangezien zij onvermijdelijk is.
Bij wijze van voorbeeld: een aanpassing aan of binnen een beschermd gebouw met
historische waarde zal minder snel als redelijk worden beschouwd.380
Een aanpassing met een positief gevolg voor andere gebruikers is de installatie van een
lift. Op die manier wordt het gebouw niet alleen toegankelijk(er) gemaakt voor mensen
met een handicap, maar ook voor ouderen, mensen met buggy’s, hoogzwangere
vrouwen,…

Met betrekking tot redelijke aanpassingen in het onderwijs wordt verwezen naar
technische hulpmiddelen zoals een brede toegang tot het klaslokaal, een
aangepaste stoel, een aangepaste tafel waar een rolstoel onder kan, … Daarnaast
zijn er ook didactische hulpmiddelen: omzettingen van studieboeken in braille,
braillescope, leesloep, aangepaste werkblaadjes en schema’s, tolken voor
doven,…381

378

MvT bij het Protocol van 19 juli 2007, BS 20 september 2007, 49657.
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG, Wegwijs in … De
redelijke aanpassingen ten behoeve van personen met een handicap op het werk, Gilly, Bietlot,
2005, 23.
380
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG, Wegwijs in … De
redelijke aanpassingen ten behoeve van personen met een handicap op het werk, Gilly, Bietlot,
2005, 23.
381
Bron: http://onderwijs.vlaanderen.be/speciale-onderwijsleermiddelen.
Deze didactische onderwijsmiddelen worden ook wel ‘speciale onderwijsleermiddelen’ genoemd.
379
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Conform artikel 19 van het decreet gelijke kansen en gelijke behandeling
(GKGB) is er sprake van het weigeren van redelijke aanpassingen voor personen
met een handicap indien er “(…) aanpassingen worden geweigerd die geen
onevenredige belasting betekenen, of waarvan de belasting in voldoende mate wordt
gecompenseerd door bestaande maatregelen. Als aanpassing wordt beschouwd, elke
concrete maatregel, van materiële of immateriële aard, die de beperkende invloed
van een onaangepaste omgeving op de participatie van een persoon met een
handicap neutraliseert.”382
Tot slot wordt in artikel 2 VRPH het concept ‘universeel ontwerp’383 toegelicht
als het ontwerpen van producten, omgevingen, programma’s en diensten die door
iedereen gebruikt kunnen worden zonder dat aanpassingen of speciale ontwerpen
nodig zijn. Het universeel ontwerp omvat ook, indien nodig, ondersteunende
middelen voor specifieke groepen van personen met een handicap. Het zijn als het
ware redelijke aanpassingen met een algemeen karakter die niet enkel bevorderlijk
zijn voor personen met een handicap.384
B.

Doorwerking

Net zoals artikel 1 is deze bepaling bedoeld als hulpmiddel voor de interpretatie
van de andere Verdragsartikelen. De opgelijste definities vormen een leidraad bij
de interpretatie van dit Verdrag, maar ook in het kader van andere rechtsbronnen.
Zo kan de definitie van redelijke aanpassingen een effect hebben op de invulling
van datzelfde begrip in de Europese en nationale wetgeving. Wat België betreft,
gaat het daarbij over artikel 19 van het Gelijkekansendecreet385 en artikel 14 van
de Antidiscriminatiewet.386
Wat betreft de redelijke aanpassingen heeft het Verdrag ook daadwerkelijk
invloed uitgeoefend op ons eigen nationaal recht, daar zowel het decreet als de wet

382

Art. 19 Decr.Vl. 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid, BS 23 september 2008.
383
Voor meer informatie over het universeel ontwerp zie: I.M. LID, “Developing the theoretical content
in Universal Design”, Scandinavian Journal of Disability Research 2013, Vol. 15, afl. 3, 203-215;
I.M. LID, “Universal Design and disability: an interdisciplinary perspective”, Disability and
Rehabilitation 2014,Vol. 36, nr. 16, 1344-1349.
384
C. STEGEMAN en N. STEVENS, “Inclusion in teacher education: What needs to change in practice” in
L. THOMAS en M. HIRSCHKORN (eds.), Change and progress in Canadian Teacher Education:
Research on recent innovations in teacher preparation in Canada, Canadian Associaton for
Teacher Education, 2015, 469.
385
Decr.Vl. 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse Gelijkekansen en
Gelijkebehandelingsbeleid, BS 23 september 2008.
386
Wet 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, BS 30 mei 2007, Ed. 2.
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het ongerechtvaardigd weigeren van aanpassingen hebben gelijkgesteld met een
daad van discriminatie. De Kaderrichtlijn 2000/78 kent deze gelijkstelling niet.
Hoewel de Europese Unie bij de onderhandelingen over het VN-Verdrag een
duidelijke voorstander was van de inbreuk op de redelijke aanpassingsplicht te
catalogeren als een vorm van discriminatie.387 In het voorstel van richtlijn inzake
de gelijke behandeling van personen ongeacht hun handicap wordt het
ongerechtvaardigd niet toekennen van aanpassingen daarentegen wel beschouwd
als een strafbare vorm van discriminatie.388
Volgens bepaalde auteurs is de introductie van de verplichting voor staten om
in redelijke aanpassingen te voorzien het fundamenteelste aspect van de gehele
Conventie.389 Dit heeft te maken met de algemeen aanvaarde directe werking van
de redelijke aanpassingsplicht.

2.1.6. ARTIKEL 3: ALGEMENE BEGINSELEN

A.

Inhoudelijk

Artikel drie geeft de principes weer die aan de grondslag van het Verdrag liggen∙
en wordt door sommige dan ook wel eens het ‘moral compass’ genoemd.390 In de
eerste plaats wordt verwezen naar het respect voor de inherente waardigheid, de
persoonlijke autonomie met inbegrip van de vrijheid zelf keuzes te maken en de
onafhankelijkheid van de persoon. Verder is sprake van het principe van nondiscriminatie, de volledige en daadwerkelijke participatie, opname in de
samenleving, gelijke kansen, de toegankelijkheid, de gelijkheid van man en vrouw
en het respect voor de zich ontwikkelende mogelijkheden van kinderen met een

387

L. WADDINGTON, “Future Prospects for EU Equality Law: Lessons to be Learnt from the Proposed
Equal Treatment Directive”, E.L.Review 2011, 175.
388
European Commission, Proposal for a Council Directive on implementing the principle of equal
treatment between persons irrespective of religion or belief, disability, age or sexual orientation,
COM (2008) 425, Brussels, July 2, 2008.
389
R. KAYESS en P. FRENCH, “Out of the darkness into light? Introducing the Convention on the Rights
of Persons with Disabilities”, Human Rights Law Review 2008, 27.
390
G. QUINN, Key Note Address to German European Union Presidency Ministerial Conference:
Empowering Persons with Disabilities, The UN Convention on the Human Rights of Persons with
Disabilities: A Trigger for Worldwide Law Reform, Berlin, 11 June 2007, consulteerbaar via:
www.eu2007.bmas.de/EU2007/Redaktion/Deutsch/PDF/2007-06-12
redequinn,property¼pdf,bereich¼eu2007,sprache¼de,rwb¼true.pdf (laatst geconsulteerd op
10 oktober 2013).
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handicap alsook de eerbiediging van het recht van kinderen met een handicap op
het behoud van hun eigen identiteit. An sich zijn deze beginselen niet
revolutionair, maar de toepassing in het licht van personen met een beperking is
dat wel.391 Personen met een handicap zijn dus geen objecten meer die begeleid of
verzorgd moeten worden.392 Het gaat over personen die op gelijke basis als alle
andere moeten kunnen genieten van de mensenrechten.
De erkenning van de persoonlijke autonomie is uitermate belangrijk in het
streven niet bepaald te worden door hulpbehoevendheid, maar door het menszijn.393 Het kan een positief effect hebben op de opname in de samenleving en het
tegengaan van stigmatisering.394 Daarmee is dit beginsel van groot belang voor het
bevorderen van een gelijke positie. De persoonlijke autonomie van de personen
met een verstandelijke beperking ligt echter moeilijker, daar zij in bepaalde mate
afhankelijk zijn van anderen.395 Daarenboven maken zij ook het meeste kans
slachtoffer te worden van mensenrechtenschendingen.396
Te noteren valt ook dat het VRPH het eerste mensenrechtenverdrag is dat een
dergelijke ‘algemene beginselen’ bepaling insluit.397
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H. KALLEHAUGE, “General Themes Relevant to the Implementation of the UN Disability Convention
into Domestic Law: Who is Responsible for the Implementation and how should it be
Performed?” in O.M. ARNARDÓTTIR en G. QUINN (eds.), The UN Convention on the Rights of
Persons with Disabilities. European and Scandinavian Perspectives, Leiden, Martinus Nijhoff
Publishers, 2009, 215.
392
Statement by Louise Arbour UN High Commissioner for Human Rights on the Ad Hoc
Committee’s adoption of the International Convention on the Rights of Persons with
Disabilities, 5 December 2006, beschikbaar via: www.ohchr.org/English/issues/disability/
docs/statementhcdec06.doc (geconsulteerd op 5 september 2013); G. QUINN, “A short guide to
the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities” in G. QUINN en L.
WADDINGTON (eds.), European Yearbook of Disability Law, Antwerpen, Intersentia, 2009, 90.
393
J. HUYS, “Het niet voorzien van redelijke aanpassingen voor de persoon met een handicap is een
vorm van discriminatie”, TSR 2003, afl. 3, 400.
394
J. HUYS, “Het niet voorzien van redelijke aanpassingen voor de persoon met een handicap is een
vorm van discriminatie”, TSR 2003, afl. 3, 400.
395
O. M. ARNARDÓTTIR, “The Rights of persons with Disabilities in the Context of Healthcare” in B.
TOEBES, M. HARTLEV, A. HENDRIKS en J. R. HERRMANN (eds.), Health and Human Rights in
Europe, Cambridge, Intersentia, 2012, 249.
396
J. CLIFFORD, “The UN Convention and its Impact on European Equality Law”, The Equal Rights
Review 2011, vol. 6, 13.
397
M. ASHLEY en J. E. LORD, “The united Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities:
process, Substance and Prospects” in F. GÓMEZ IZA en K. DE FEYTER, International Human Rights
Law in a Global Context, Bilbao, HumanitarianNet, 2009, 502.
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B.

Doorwerking

De directe werking van dit artikel is uitgesloten, gezien het niet op die wijze is
geformuleerd dat individuen er rechten uit kunnen putten. De principes uit dit
artikel moeten voornamelijk worden weerspiegeld in het beleid van de staten en
een leidraad vormen voor de toepassing van de andere bepalingen van het
Verdrag.398

2.1.7. ARTIKEL 4: ALGEMENE VERPLICHTINGEN

A.

Inhoudelijk

Artikel 4 is zonder meer een belangrijk artikel, daar het de verplichtingen oplijst
van de entiteiten die toetreden tot het Verdrag.
In de eerste paragraaf worden een aantal verplichtingen opgesomd die moeten
worden vervuld opdat het gelijke genot van de rechten uit het VRPH zouden
gewaarborgd zijn. Daarenboven stelt het een waaier van methodes voor die de
staten kunnen hanteren om hun verplichtingen na te komen, zoals het promoten
van wetenschappelijk onderzoek en het verschaffen van toegankelijke informatie.
De tweede paragraaf komt tegemoet aan de vrees van een aantal landen dat zij
te snel tot te kostbare wijzigingen zouden worden gedwongen.399 Deze paragraaf
bepaalt dat de economische, sociale en culturele rechten die vervat liggen in het
Verdrag progressief moeten worden verwezenlijkt in verhouding tot de middelen
die een bepaalde staat ter beschikking heeft. Aangezien de progressieve realisatie
enkel van toepassing wordt verklaard op economische, sociale en culturele
rechten, leidt een a contrario redenering tot de conclusie dat de burgerlijke en
politieke rechten – zoals in de klassieke leer – rechtstreekse werking verkrijgen.400

398

M. ASHLEY en J. E. LORD, “The united Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities:
process, Substance and Prospects” in F. GÓMEZ IZA en K. DE FEYTER, International Human Rights
Law in a Global Context, Bilbao, HumanitarianNet, 2009, 502.
399
A. D’ESPALLIER, S. SOTTIAUX en J. WOUTERS, De doorwerking van het VN-Verdrag inzake de Rechten
van Personen met een Handicap, Antwerpen, Intersentia, 2014, 64.
400
H. KALLEHAUGE, “General Themes Relevant to the Implementation of the UN Disability Convention
into Domestic Law: Who is Responsible for the Implementation and how should it be
Performed?” in O.M. ARNARDÓTTIR en G. QUINN (eds.), The UN Convention on the Rights of
Persons with Disabilities. European and Scandinavian Perspectives, Leiden, Martinus Nijhoff
Publishers, 2009, 210.
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Het behoeft geen betoog dat bij de uitwerking van het VRPH deze paragraaf tot
hevige discussies heeft geleid, gelet op het feit dat de scheidingslijn tussen de
verschillende generaties van rechten niet (langer) evident is (cf. supra).
De derde paragraaf weerspiegelt het adagium ‘nothing about us, without us’
door staten te verplichten om bij het uitvoeren van dit Verdrag personen met een
handicap en hun organisaties actief te betrekken.
Volgens bepaalde middenveldorganisaties is de beleidsparticipatie van
personen met een handicap echter onvoldoende uitgewerkt.401 Zo ontbreekt in
Vlaanderen een structureel kader voor de beleidsparticipatie van personen met een
handicap. Op federaal vlak is er overleg tussen de FOD Sociale Zekerheid, de
bureaus van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap en het
‘Belgian Disability Forum’. In Vlaanderen bestaat geen Vlaamse raad, en ook geen
alternatief. Er bestaan binnen de verscheidene beleidssectoren wel bepaalde
structuren, maar wat de logica daarbij is, is niet geheel duidelijk.
In de voorlaatste paragraaf geven de opstellers aan dat het VRPH slechts een
minimale bescherming wil bieden: meer mag, minder niet. Rechtsbronnen
(nationaal of internationaal) die bijvoorbeeld de redelijke aanpassingen aan
minder restricties onderwerpen dan het geval is in het VRPH, dienen voorrang te
krijgen op het Verdrag. Deze bepaling is interessant, vermits het een vorm van
concurrentie
veroorzaakt
tussen
waarborgen
uit
verschillende
mensenrechtenverdragen, waardoor de aanname van een verregaande
interpretatie wordt versneld en alle verdragen van eenzelfde beschermingsfilosofie
kunnen uitgaan.402 Deze voorlaatste paragraaf richt zich in hoofdorde tot de
nationale rechter, die waakt over het principe van de subsidiariteit.
Een interessant arrest om in deze context aan te stippen is de zaak S.H.H. tegen
het Verenigd Koninkrijk van 29 januari 2013 van het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens.403 Het EHRM concludeerde dat het VRPH moet worden
opgevat als een rechtsbron die het toepassingsgebied van het Europees Verdrag
voor de Rechten van de Mens verruimt. Daarenboven moet het VRPH niet als een
op zichzelf staand instrument worden geïnterpreteerd, maar dient het in
overeenstemming te worden gebracht met de algemene principes uit het
internationaal recht. Zoals hierboven reeds aangegeven, heeft het VRPH
onmiskenbaar een invloed op het Unierecht.

401

GRIP VZW (GELIJKE RECHTEN VOOR IEDERE PERSOON MET EEN HANDICAP), Mensenrechten en
handicap. Schaduwrapport Vlaanderen (België), 2011, GRIP vzw, 14; cf. infra art. 29.
402
J. DHOMMEAUX, “La convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole du
13 decembre 2006”, Rev.Trim.Dr.H. 2013, afl. 95, 537.
403
EHRM 29 januari 2013, S.H.H. tegen Verenigd Koninkrijk, nr. 60367/10.
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Tot slot, en voor een federaal land als België zeer belangrijk, is de zinsnede dat
het Verdrag zich eveneens richt tot de deelstaten van een land. In het licht van de
zesde staatshervorming is het van belang opnieuw na te gaan wie voor welk deel
van het Verdrag belast is met de uitvoering. Zo brengt de overheveling van de
kinderbijslag naar de gemeenschappen belangrijke gevolgen teweeg.404 Het zal dus
in de toekomst niet langer aan de federale staat toekomen te beslissen of kinderen
met een beperking kunnen genieten van een verhoging van het kindergeld.405
B.

Doorwerking

Het net besproken artikel is een bepaling dat de verplichtingen van de
ondertekenende staten omschrijft. Het is een artikel dat geen rechten toekent aan
individuen met een functiebeperking, maar dat louter voor de staten aangeeft
welke verbintenissen hun akkoord met dit Verdrag inhoudt.

2.1.8. ARTIKEL 5: GELIJKHEID EN NON-DISCRIMINATIE

A.

Inhoudelijk

Dit artikel geeft uiting aan het kernwoord van het Verdrag: gelijkheid en nondiscriminatie van personen met een handicap.406/407 Het principe van gelijkheid en
non-discriminatie is in de één of de andere vorm in bijna alle
mensenrechtenverdragen terug te vinden.408

404

VLAAMSE OVERHEID – DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN, Brochure: “De zesde staatshervorming. De
administratieve voorbereiding binnen de Vlaamse overheid”, Vlaamse overheid, mei 2013,
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Het discriminatieverbod wordt doorheen het verdrag meermaals herhaald. In
punt c van de preambule wordt gesteld dat personen met een handicap moeten
kunnen genieten van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden zonder
discriminatie; in artikel 3 worden non-discriminatie en gelijke kansen als
algemene beginselen genoemd; artikel 7 formuleert specifiek de gelijke
behandeling van kinderen met en zonder handicap opdat ze ten volle alle
mensenrechten en fundamentele vrijheden kunnen genieten. Tot slot bevat artikel
12 een algemeen beginsel van gelijke behandeling.
Het VRPH moet een verregaande stap zijn in de uitbanning van discriminatie
van personen met een beperking.
Daarnaast introduceert de derde paragraaf de verplichting tot het aanbieden
van redelijke aanpassingen op internationaal niveau. Naast deze algemene
verplichting omvat het Verdrag ook meer specifieke verplichtingen tot ‘redelijke
aanpassingen’, onder meer voor het recht op werk409 en het recht op onderwijs410,
maar ook wat betreft de toegang tot de rechter411 en vrijheidsberoving.412413 Het
principe van non-discriminatie uit het VRPH kan niet worden gelezen zonder de
verregaande redelijke aanpassingsplicht. Beide zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden.414
Bij de uitwerking van het VRPH bestonden lange tijd meningsverschillen over
de gevolgen die moesten worden gehecht aan de niet-toekenning van redelijke
aanpassingen.415 Sommige onderhandelaars vonden een (ongerechtvaardigde)
weigering meteen te kwalificeren als discriminatie te verregaand. Echter, het
gelijkheidsbeginsel was voor de opstellers van het Verdrag het basisrecht, en
daarom werd finaal toch besloten dat een weigering redelijke aanpassingen te
409
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treffen voor personen met een handicap gelijk zou staan met discriminatie.416 In
de Belgische Antidiscriminatiewet is de gelijkschakeling van de weigering van
redelijke aanpassingen met discriminatie terug te vinden in artikel 14.417
B.

Doorwerking418

Supra is gebleken dat het non-discriminatiebeginsel wordt gekwalificeerd als een
politiek en burgerlijk recht, en daardoor meteen moet worden uitgevoerd. Verder
behelst het artikel de plicht tot respecteren en een beschermingsplicht tegen
inbreuken van derden.
Deze plicht is niet vatbaar voor progressieve realisatie, aangezien het treffen
van redelijke aanpassingen gelinkt is aan gelijkheid en een weigering ervan wordt
gecatalogeerd als discriminatie. Ook waar het artikel stelt dat de overheid moet
waarborgen dat redelijke aanpassingen worden geboden in private relaties, lijkt
het VRPH rechtstreekse werking te hebben, daar het gaat over een
beschermingsplicht en hiervoor de directe werking denkbaar is.
Uit paragraaf drie volgt dat verdragspartijen alle stappen moeten ondernemen
om redelijke aanpassingen mogelijk te maken. Deze plicht kan ook in private
verhoudingen opduiken. Welke acties hiervoor op touw moeten worden gezet, valt
in artikel vier te lezen. Het treffen van redelijke aanpassingen vereist dat de
hindernissen die een volledige deelname aan het maatschappelijke leven
verhinderen, worden geïdentificeerd en verwijderd. Waar artikel 5 (3) vereist dat
staten stappen zetten, wordt bepaald dat staten minimaal moeten overwegen
tegemoetkomingen te voorzien voor private partners om het treffen van redelijke
aanpassingen aan te moedigen. In een latere fase, zal van deze plicht meer worden
verwacht op basis van de progressieve realisatie. Minstens op termijn zal van de
staten worden gevraagd dat zij ervoor zorgen dat redelijke aanpassingen ook in
private relaties moeten worden aangeboden.
Artikel 5(4) laat positieve actie toe om de feitelijke ongelijkheid weg te werken.
Het voorziet echter niet in een verplicht einde van de maatregelen in het geval de
doelstellingen zijn bereikt.

416

Ad Hoc Committee, Daily Summary of Discussions at the fourth session, related to Article 7:
Equality
and
Non-Discrimination,
2
and
3 September
2004,
www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc4sumart07.htm.
417
K. VAN DEN LANGENBERGH, “Discriminatie van gehandicapten bij de aanwerving” in D. CUYPERS
(ed.), Gelijkheid in het
arbeidsrecht: gelijkheid zonder grenzen?, Antwerpen, Intersentia, 2003, 141-187.;
418
A. D’ESPALLIER, S. SOTTIAUX en J. WOUTERS, De doorwerking van het VN-Verdrag inzake de Rechten
van Personen met een Handicap, Antwerpen, Intersentia, 2014, 66-67.

Intersentia

111

Vermits dit artikel op zichzelf en in combinatie met andere artikelen kan
worden gebruikt, dient de redelijke aanpassingsplicht in alle domeinen door te
dringen. Deze bepaling kan, gelet op de rechtstreekse gevolgen die het kan
teweegbrengen, een ommezwaai betekenen voor de benadering van de rechten van
personen met een handicap. Het kan immers de deur openen naar alle andere
artikelen, ook diegene die directe werking ontberen.
De wetgeving in België en in Vlaanderen is op het vlak van antidiscriminatie
goed uitgewerkt.419 Het middelveld is dan ook tevreden over de mate waarin
bescherming tegen discriminatie op basis van een beperking op legale wijze wordt
geboden.
Volledigheidshalve delen we de lezer mee dat Italië door het Hof van Justitie in
een arrest van 4 juli 2013 is veroordeeld wegens een niet toereikende omzetting
van de redelijke aanpassingsplicht uit artikel 5 van de Richtlijn 2000/78.420 In de
huidige stand van de Italiaanse wetgeving is immers geen algemene verplichting
voor alle werkgevers terug te vinden, die hen oplegt redelijke aanpassingen te
nemen voor werknemers met een beperking. Het bestaan van diverse
stimuleringsmaatregelen en publieke bijstandssystemen doet hieraan geen
afbreuk.

2.1.9. ARTIKEL 6: VROUWEN MET EEN HANDICAP

A.

Inhoudelijk

Vrouwen met een handicap kunnen het slachtoffer worden van meervoudige
discriminatie: omwille van zowel geslacht als beperking.421 Dit Verdrag is het
eerste internationaal bindend instrument dat meervoudige discriminatie422 opvat
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als een afzonderlijke vorm van discriminatie.423 Ook in de preambule besteden de
opstellers van het VRPH aandacht aan het fenomeen van de ‘meervoudige
discriminatie’:
“[De verdragspartijen zijn]424 bezorgd over de moeilijke situaties waarmee personen
met een handicap worden geconfronteerd die het slachtoffer zijn van meervoudige
en/of zeer ernstige vormen van discriminatie op grond van hun ras, huidskleur, sekse,
taal, religie, politieke of andere mening, nationale, etnische of sociale herkomst,
vermogen, geboorte, leeftijd of andere status.”425

Vrouwen met een handicap hebben dan ook het meeste kans op armoede,
laaggeschooldheid en een slechte gezondheid.426 In deze context hebben staten dan
ook de plicht maatregelen te nemen om het gelijke genot van de mensenrechten
en fundamentele vrijheden te garanderen en om de positie en mondigheid van
vrouwen te verbeteren.
B.

Doorwerking

De plicht tot het verbannen van discriminatie is een onmiddellijke verplichting.
Waar het artikel vraagt om positieve actie – zoals in paragraaf 2 – te ondernemen,
geldt het principe van progressieve realisatie.

2.1.10. ARTIKEL 7: KINDEREN MET EEN HANDICAP

A.

Inhoudelijk

Naar analogie van artikel 6 kan bij kinderen ook sprake zijn van meervoudige
discriminatie.427 Dit artikel is grotendeels een herneming van de verplichtingen
die al gelden onder het VN-Kinderrechtenverdrag.428
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European Yearbook of Disability Law, vol. 2, Antwerpen, Intersentia, 2010, 8.
424
Eigen toevoeging.
425
Eigen cursivering en onderstreping.
426
“Human
Rights
and
Persons
with
Disabilities”,
www.un.org/esa/socdev/enable/rights/humanrights.htm.
427
G. QUINN, “A short guide to the United Nations Convention on the Rights of Persons with
Disabilities” in G. QUINN en L. WADDINGTON (eds.), European Yearbook of Disability Law,
Antwerpen, Intersentia, 2009, 102.
428
Art. 23 VN-Kinderrechtenverdrag.
Intersentia

113

In paragraaf één wordt aangegeven dat kinderen met en zonder beperking op
gelijke voet moeten worden behandeld. Het tweede deel van artikel 7 bevestigt dat
beslissingen steeds in het belang van het kind moeten worden genomen. Tot slot
hebben kinderen met een handicap ook recht op vrije meningsuiting over alle
aangelegenheden die hen aanbelangen. Hierbij moet rekening worden gehouden
met hun leeftijd en de graad van ontwikkeling. Tot slot moeten de kinderen bij de
uitoefening van deze rechten kunnen rekenen op ondersteuning die past bij hun
leeftijd en beperking.
Bepaalde auteurs vinden het echter een gemiste kans dat de opstellers van het
VN-Verdrag weinig oog hebben gehad voor andere vormen van meervoudige
discriminatie, zoals de combinatie van handicap en leeftijd.429 Dit lijkt enigszins
ongewoon aangezien de kans op het verkrijgen van een handicap toeneemt met
het ouder worden.430 Een vermelding naar andere vormen van meervoudige
discriminatie, zoals handicap en leeftijd, zijn wel terug te vinden onder punt p. van
de preambule: “Bezorgd over de moeilijke situaties waarmee personen met een
handicap worden geconfronteerd die het slachtoffer zijn van meervoudige en/of zeer
ernstige vormen van discriminatie op grond van hun ras, huidskleur, sekse, taal,
religie, politieke of andere mening, nationale, etnische of sociale herkomst,
vermogen, geboorte, leeftijd of andere status.”431 Echter, zoals hierboven aangestipt,
is de preambule niet vatbaar voor directe werking en staat meervoudige
discriminatie op basis van handicap en leeftijd niet op eenzelfde hoogte als de
discriminatie van kinderen en vrouwen met een beperking.
B.

Doorwerking

Het beginsel dat alle kinderen gelijk moeten worden behandeld, heeft
ontegensprekelijk directe werking.
De vraag of de tweede paragraaf in aanmerking komt voor onmiddellijke
uitvoering, kan minder eenduidig worden beantwoord. In ieder geval is het belang
van het kind een sturend principe dat ook in andere bepalingen van het VRPH
opduikt.
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Het recht op vrije meningsuiting voor kinderen met een beperking bestaat uit
verschillende aspecten. Ten eerste behelst het een negatieve verplichting voor de
staat om zich te onthouden van inbreuken. In deze hoedanigheid is dit recht
bijvoorbeeld in het kader van het EVRM al talloze keren rechtstreeks toegepast. Of
de positieve verplichting om kinderen een passende ondersteuning te bieden bij
de oefening van het recht op vrije meningsuiting rechtstreekse werking heeft, is
onzeker, hoewel dit gelet op de heldere formulering van de bepaling niet geheel
uitgesloten is.432

2.1.11. ARTIKEL 8: BEVORDERING VAN BEWUSTWORDING

A.

Inhoudelijk

Het grootste obstakel dat in de literatuur wordt beschreven ligt niet zozeer in het
beleid maar wel in de mentaliteit.433 Veel mensen benaderen mensen met een
handicap nog steeds in termen van hun gebreken en staan niet open voor
inclusie.434 Soms zijn mensen of instanties niet bereid om verantwoordelijkheid op
te nemen of bekijken ze mensen met een handicap zelfs als minderwaardig,
benaderen ze hen onrespectvol, gebruiken ze discriminerende taal of behandelen
hen als objecten.435 Een inclusieve samenleving begint immers bij inclusief
denken. Een mentaliteitswijziging is een traag proces dat opleiding en
sensibilisering vraagt. In die zin kan een citaat van K. BEEUWSAERT de gewenste
mentaliteitswijziging passend uitdrukken:
“Als alle andere anders anders gaan beleven, zal anders van de ene op de andere dag
gewoon worden.”

432
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De doelstelling van dit artikel bestaat erin om enerzijds meer begrip te krijgen voor
personen met een handicap en anderzijds dat respect wordt getoond voor hun
mensenrechten en fundamentele vrijheden.
Bij wijze van voorbeeld worden een aantal maatregelen in het Verdrag
opgesomd, zoals de aanmoediging van hun aanwezigheid in de media. Deze media
moeten de personen met een handicap voorstellen op een wijze die verenigbaar is
met de doelstellingen van dit Verdrag.
Het bestrijden van vooroordelen en stereotyperingen gaat nog een stap verder
dan gelijke of ongelijke behandeling. De bestrijding is van groot belang voor een
daadwerkelijke positieverbetering. Het niet als gelijkwaardig beschouwen van
personen met een handicap kan immers een vruchtbare bodem zijn voor
mogelijke uitsluiting en discriminatie.436
B.

Doorwerking

Dit geheel nieuw artikel sluit een aantal algemene verplichtingen in die moeten
worden gerealiseerd om te kunnen leiden tot het slagen van het opzet van het
Verdrag. Het nieuwe karakter van dit artikel heeft tot gevolg dat niet kan worden
gesteld dat het directe werking heeft op grond van een ander parallel artikel uit een
bestaand mensenrechtenverdrag. Uit de bewoordingen van het artikel vloeit voort
dat de overheid zowel moet beschermen, bevorderen en realiseren.437 Hierboven
is gebleken dat een plicht uit een verdrag eerder aanleunt bij de progressief te
realiseren plichten naarmate de plicht zich minder dicht bij het respecteren en
dichter bij het realiseren bevindt.

2.1.12. ARTIKEL 9: TOEGANKELIJKHEID

A.

Inhoudelijk

De artikelen acht en negen bevatten wellicht de grootste uitdagingen voor de
internationale gemeenschap.438 Toegankelijkheid is belangrijker dan men denkt.
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Het bepaalt in hoge mate de tewerkstellingskansen, aangezien werkgevers vaak
niet geneigd zijn nieuwe investeringen te plannen. Het bepaalt in hoge mate het
functioneren van de personen met een beperking. Het bepaalt zelfs in hoge mate
de onderwijskeuze.439 Het bepaalt ten dele ook op de perceptie van het zich
opgenomen voelen van de betrokkene bij zijn job en heeft een weeerslag in de
relaties met de collega’s. Ook de bevestiging van de stereotypisering mag geenszins
onderschat worden.440
Het klassieke voorbeeld met betrekking tot toegankelijkheid zijn de trappen
die men vaak eerst moet bedwingen alvorens een gebouw te betreden waardoor
personen in een rolstoel worden uitgesloten.441 Zo heeft een politierechter uit
Vilvoorde geweigerd uitspraak te doen in zaak omtrent een snelheidsovertreding
door een rolstoelgebruiker omdat de rechtbank niet toegankelijk en onaangepast
is voor rolstoelgebruikers.442
Dit negende artikel is echter ruimer en handelt ook over de gelijkwaardige
toegankelijkheid van gebouwen, wegen, vervoer, medische voorzieningen,
scholen, huisvesting en informatie, communicatie en elektronische diensten
(internet). Verdragspartijen worden ertoe aangezet acties te ondernemen zodat
personen met een beperking op een gelijke wijze toegang hebben tot voormelde
diensten en voorzieningen, zoals het vergroten van de toegankelijkheid door de
bevordering van het gebruik van braille.
B.

Doorwerking

Deze bepaling is zonder meer belangrijk, vermits toegankelijkheid noodzakelijk is
om te kunnen deelnemen aan de samenleving.443 Dit artikel bevindt zich in de sfeer
van het verwezenlijken van rechten. De staten nemen de plicht op zich om de
fysieke omgeving toegankelijk te maken voor personen met een functiebeperking,
maar bevorderen ook de toegankelijkheid van o.a. informatie en communicatie.
Daarnaast dienen zij training te voorzien, andere ondersteunende maatregelen te
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bieden, te zorgen voor het bevorderen van de toegankelijkheid van informatie- en
communicatietechnologieën, praktische hulp en bemiddeling te bieden om de
toegang tot gebouwen en faciliteiten te vergemakkelijken etc. Deze verplichtingen
gaan te ver om onmiddellijk te moeten worden gerealiseerd.

2.1.13. ARTIKEL 10: RECHT OP LEVEN

A.

Inhoudelijk

De opname van dit recht heeft bij de uitwerking van het VPRH tal van vragen doen
rijzen.444 Zo uitte de Raad van Europa de vrees dat artikel 10 een grotere
draagwijdte zou krijgen dan artikel 2 EVRM of artikel 3 UVRM.445 Ook bestaat op
internationaal niveau geen consensus wanneer het leven start. Daarnaast zou het
inschrijven van een recht op leven de facto leiden tot debatten over euthanasie en
abortus.446 Niettemin hebben de opstellers van het VN-Verdrag het recht op leven
opgenomen, vermits zij over talrijke voorbeelden van situaties beschikten waar het
recht op leven van personen met een handicap in gevaar was.
De staten bevestigen in dit artikel het belang dat zij hechten aan het recht op
leven en verbinden zich ertoe alle maatregelen te treffen om dit recht op gelijke
wijze te laten gelden voor personen met en zonder handicap.
Bepaalde auteurs menen dat het ingesloten recht op leven niet te eng mag
worden geïnterpreteerd.447 Zo gaat dit recht verder dan het recht niet te worden
gedood. Het sluit eveneens het recht in om ten volle van het leven te kunnen
genieten en over een voldoende hoge levenskwaliteit te beschikken. Bijgevolg is
deze bepaling nauw verbonden met artikel 17, dat handelt over het recht op
eerbiediging van de lichamelijke en geestelijke integriteit.
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B.

Doorwerking

De negatieve verplichtingen die uit artikel tien voortvloeien, hebben sine dubio
directe werking. De gelijkaardige bepalingen uit het EVRM en het BUPO-Verdrag
hebben eveneens rechtstreekse werking.448 De eventuele positieve verplichtingen
met betrekking tot het recht op leven hebben echter geen directe werking.

2.1.14. ARTIKEL 11: RISICOVOLLE SITUATIES EN HUMANITAIRE
SITUATIES

A.

Inhoudelijk

Artikel 11 legt verdragspartijen de verplichting om de nodige maatregelen te
treffen om de bescherming en veiligheid van personen met een beperking te
garanderen in risicosituaties.449 De toestand van deze personen is in noodsituaties
precairder dan bij andere individuen.450 Zo moet men rekening houden met het
feit dat personen met een fysieke handicap minder snel kunnen vluchten en dat
dove mensen geen alarmsignaal horen. Mensen met een verstandelijke beperking
begrijpen niet altijd wat men zegt dat ze moeten doen. Tot slot merken individuen
met een visuele handicap de gevaarlijke situaties gewoon niet op. Dit artikel heeft
zowel een binnenlandse als een buitenlandse dimensie.
In se handelt artikel 11 over de vraag of in risicosituaties en in humanitaire
noodsituaties het internationaal recht, het internationaal humanitair recht en de
mensenrechten hun doorgang blijven vinden.451
Deze bepaling is bijgevolg één van de meest gecontesteerde bepalingen uit het
gehele VN-Verdrag, gezien de link met de situatie van personen met een handicap
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bij een buitenlandse bezetting.452/453 Ten tijde van het debat over dit artikel woedde
immers de oorlog in Libanon in alle hevigheid, waardoor dit politiek zeer gevoelig
lag. Verscheidene landen – waaronder Israël en de Verenigde Staten – hebben zich
dan ook stevig verzet tegen de opname van een dergelijke bepaling.454
In de finale versie van het Verdrag hebben de opstellers een compromis
uitgewerkt. In artikel 11 wordt niet verwezen naar de situatie bij een buitenlandse
bezetting, maar deze verwijzing is wel opgenomen in de preambule onder punt u.
De regering van Mauritius kon zich hier nog steeds niet in vinden, en heeft een
voorbehoud bij dit artikel gemaakt.455 Daarnaast hebben zij het facultatief protocol
eveneens niet geratificeerd.456
Een ander discussiepunt betrof de vraag of het wenselijk was een heel
gedetailleerde opsomming te maken van de omstandigheden waarin personen met
een handicap zouden moeten worden beschermd. Sommige onderhandelaars
meenden van niet en wilden een algemene omschrijving. Ook op dit vlak is weer
een compromis gezocht.
In het Belgische rapport wordt bij de bespreking van artikel 11 enkel aandacht
besteed aan de situatie van personen met een handicap bij binnenlandse
noodsituaties en binnen de Belgische Defensie. Er wordt met geen woord gerept
over beperking binnen de humanitaire hulpverlening vanuit België.
B.

Doorwerking

De verdragspartijen moeten de veiligheid van personen met een handicap met
onmiddellijke ingang verzekeren. Zich voor een rechter beroepen op de directe
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werking van dit artikel lijkt geen succesvolle strategie, maar KAYESS en FRENCH
werpen wel op dat de overheidsaansprakelijkheid in het gedrang kan komen.457

2.1.14. ARTIKEL 12: GELIJKHEID VOOR DE WET

A.

Inhoudelijk

De juridische, handelings- en beslissingsbekwaamheid van personen met een
handicap is het meest revolutionaire recht van het VRPH.458 Het geeft kracht aan
en oefent een grote invloed uit op alle andere rechten uit de Conventie. De
bekwaamheid van personen met een beperking is ook niet terug te vinden in
vroegere mensenrechteninstrumenten, zoals het Kinderrechtenverdrag.459 Tijdens
de onderhandelingen van het VRPH waren personen met een verstandelijke
handicap in de meeste landen rechtsonbekwaam, wat de facto de burgerlijke dood
betekende. Artikel 12 is daarom één van de belangrijkste en meest vernieuwende
bepalingen voor deze kwetsbare groep van personen. Het bezitten van
rechtsbekwaamheid is de belangrijkste voorwaarde voor hun zelfbeschikking en
deelname aan de samenleving. Het is bijgevolg van groot belang voor alle
levensdomeinen van personen met een handicap.
Artikel 12 weerspiegelt dan ook één van de belangrijkste beginselen van het
VRPH: de autonomie van personen met een handicap. Het artikel introduceert het
vermoeden dat personen met een handicap de beste behartigers zijn van hun eigen
belangen. De paradigma wijziging, de overgang van een medisch naar een sociaal
model van handicap, komt hier ook duidelijk tot uiting.460 Deze bepaling ligt
echter complex voor personen met een (zware) verstandelijke beperking, daar zij
vaak niet bij machte zijn hun eigen belangen te verdedigen.461
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In de eerste paragraaf verbinden staten zich ertoe deze personen te erkennen
als volwaardige personen, op gelijke wijze als mensen zonder handicap.
Maatregelen die personen met een handicap rechtsonbekwaam maken op grond
van hun handicap zijn bijgevolg verboden. De tweede paragraaf bevestigt dit door
te stipuleren dat personen met een handicap in alle aspecten van het leven
bekwaam moeten worden geacht.
Paragrafen één en twee gaan over het bezit van bekwaamheid, terwijl de derde
en vierde paragraaf handelen over de uitoefening ervan. In de derde paragraaf
wordt gesteld dat verdragspartijen in een passende ondersteuning moeten
voorzien bij de uitoefening van de bekwaamheid. Op die manier wordt het
zogenaamde ‘substitute decision making’ vervangen door de zogenaamde
‘supported-decision making’. Zowel de mate in de welke personen met een
handicap hun rechtsbekwaamheid uitoefenen als de ondersteuning waarvan ze
gebruik kunnen maken moeten geïndividualiseerd zijn.462
De vierde paragraaf maakt het mogelijk dat onder voorwaarden bepaalde acties
worden ondernomen ter ondersteuning van personen met een handicap bij de
uitoefening van hun bekwaamheid. Die voorwaarden betreffen onder andere de
beperkte duur van de maatregelen, de proportionaliteit van de maatregelen, de
gepastheid in het specifieke geval en de regelmatige controle ervan door een
bevoegde, onafhankelijke en onpartijdige autoriteit of gerechtelijke instantie. Er
moet ook rekening worden gehouden met de wil van deze persoon en de mogelijke
conflicterende belangen met andere personen. Dat de persoon met een handicap
partij moet zijn bij de procedures die hem aanbelangen, is bevestigd in artikel 13
(1) van het Verdrag dat waarborgt dat “(…) personen met een handicap op voet
van gelijkheid met anderen toegang tot een rechtelijke instantie (…)” hebben.
Deze personen moeten niet alleen worden gehoord, maar ook ondersteuning
krijgen om hun standpunt uit te drukken tijdens de procedures. Het
vertegenwoordigingssysteem wordt door dit artikel dus in grote mate ontmoedigd.
Indien dit systeem van vertegenwoordiging toch zou worden gebruikt, dan moet
het aan de gestelde eisen voldoen. Er kan worden gesteld dat dankzij het Verdrag
de overgang is gemaakt van een vertegenwoordigingsmodel naar een
ondersteuningsmodel.463
462

R.D. DINERSTEIN, “Implementing Legal Capacity Under Article 12 of the UN Convention on the
Rights of Persons with Disabilities: The Difficult Road From Guardianship to Supported
Decision-Making”, Human Rights Brief 2011-12, afl. 19, 8-12; N.A. KOHN, J.A. BLUMENTHAL en
A.T. CAMPBELL, “Supported Decision-Making: A Viable Alternative to Guardianship?, Penn St.
L. Rev. afl. 117, 1111-1158.
463
P. DE HERDT en A. HOEFMANS, “Gehandicapten hebben eigen mensenrechtenverdrag”, Juristenkrant
2007, afl. 150, 13.

122

Intersentia

In de vijfde en laatste paragraaf worden verdragspartijen gevraagd een systeem
uit te werken waarin het voor personen met een handicap ook mogelijk is om
eigendommen te verwerven, eigen financiële beslissingen te nemen, leningen,
hypotheken of andere kredieten aan te gaan en niet op arbitraire wijze hun
bezittingen te moeten afgeven.
Net zoals vele andere artikelen gaf ook deze bepaling aanleiding tot stevige
debatten.464 Dit artikel betekent immers een ommezwaai in de rechtspositie van
duizenden personen met handicap, die in het verleden bijna automatisch
onbekwaam werden verklaard.465 Een op rechten gebaseerde benadering van
handicap heeft verregaande gevolgen voor de wetgevingen inzake
rechtsbekwaamheid en de toepassing ervan.466
De uitwerking van dit artikel was ook om andere redenen niet eenvoudig. Zo
werken verschillende staten – waaronder België – met het onderscheid
rechtsbekwaamheid
en
handelingsbekwaamheid.
Verscheidene
staten
argumenteerden (onterecht) dat het toekennen van rechtsbekwaamheid
voldoende is.467
Voor de situatie in België wordt verwezen naar de bespreking van de juridische
bekwaamheid onder deel V.
B.

Doorwerking468

De invoering van het vermoeden van bekwaamheid in de nationale rechtsordes
kan worden gekwalificeerd als de minimale kern van het recht dat in het artikel
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wordt gecreëerd, en alzo meteen moet worden uitgevoerd. Wat betreft de
verplichting van staten te voorzien in waarborgen ter omkadering van de
regelgeving omtrent de rechtsbekwaamheid, is ook sprake van een plicht tot
respecteren en beschermen, waardoor de directe werking van deze plicht niet
geheel uitgesloten lijkt. De vijfde en laatste paragraaf is onderworpen aan het
regime van progressieve realisatie.
Bepaalde auteurs merken op dat de volledige realisatie van deze bepaling een
zeer lastig project en een project van lange adem is.469

2.1.15. ARTIKEL 13: TOEGANG TOT DE RECHTER

A.

Inhoudelijk

In dit artikel wordt het gelijkheidsbeginsel in het licht van de gerechtelijke
procedures veruitwendigd. Het VRPH hecht veel belang aan de positie van een
persoon met een handicap in juridische procedures. Mogelijke hindernissen – van
procedurele of leeftijdsgebonden aard – moeten worden verwijderd, zodat zij als
procespartij of als getuige kunnen aantreden.
De obstakels waarmee personen met een handicap vandaag worden
geconfronteerd bij de toegang tot de rechter, zijn velerlei.470 Te denken valt aan de
architectuur van rechtbanken.471 Vaak kan men deze enkel maar betreden nadat
een hele hoop trappen overwonnen zijn. Daarnaast is de juridische informatie
voor personen met een handicap vaak niet toegankelijk.472
Het feit dat een gerechtsgebouw niet of niet vlot toegankelijk is voor personen
met een handicap, impliceert niet automatisch dat voor de persoon met een
handicap zijn recht op toegang tot de rechter zou zijn geschonden.473 Het EHRM

469

S. TRÖMEL, “A personal perspective on the drafting history of the United Nations Conventions on
the Rights of Persons with Disabilities” in G. QUINN en L. WADDINGTON (eds.), European
Yearbook of Disability Law, vol. 1, Antwerpen, Intersentia, 2009, 128.
470
E. FLYNN en A. LAWSON, “Disability and Access to Justice in the European Union: Implications of
the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities” in G. QUINN, L.
WADDINGTON en E. FLYNN (eds.), European Yearbook of Disability Law, vol. 4, Antwerpen,
Intersentia, 2013, 9.
471
Zie supra 2.1.12. Toegankelijkheid.
472
S. ORTOLEVA, “Inaccessible Justice: Human Rights, Persons with Disabilities and the Legal System”,
ILSA Journal of International & Comparative Law 2011, vol. 17, afl. 2, 281-320.
473
EHRM 14 september 2010, Farcaȿ/Roemenië, nr. 32596/04.

124

Intersentia

oordeelt in de zaak Farcaȿ dat de betrokken persoon met een handicap zijn
vordering aanhangig had kunnen maken per brief. Bovendien had hij een beroep
kunnen doen op de diensten van een advocaat en dit per telefoon, fax of internet.
Aangezien hij had nagelaten deze stappen te ondernemen is zijn recht op toegang
tot de rechter niet geschonden.474
In de zaak Valentin Câmpeanu tegen Roemenië oordeelde het EHRM dat het
recht op toegang tot de rechter was geschonden, aangezien de Roemeense overheid
geen wettelijke vertegenwoordiger of voogd had aangeduid en Câmpeanu omwille
van zijn extreme kwetsbaarheid zelf niet in staat was een vordering in te stellen.475
B.

Doorwerking476

Het recht op toegang tot de rechter is een belangrijke factor in het welslagen van
het Verdrag. Ingeval van schendingen van het VRPH is het voorhanden zijn van
doeltreffende rechtsmiddelen essentieel. Meer algemeen wil deze bepaling de
fysieke toegang tot de rechter verzekeren, evenals de toegankelijkheid van de
procedures bevorderen.
Het artikel behelst een toepassing van het gelijkheidsbeginsel en in zoverre het
gelijkheidsbeginsel in het gedrang is, gaat het om een onmiddellijke verplichting,
die zo nodig meteen door de rechter kan worden toegepast dankzij de directe
werking ervan. Zonder twijfel is dit het geval voor de fysieke toegankelijkheid,
maar ook andere vormen van toegankelijkheid komen in aanmerking.
Tot slot, sluit het de verplichting in om specifieke opleidingen aan te moedigen
voor personen die nauw betrokken zijn bij de rechtsbedeling. Het betreft hier een
plicht tot verwezenlijking, en zal dus hoogstwaarschijnlijk onderworpen zijn aan
het regime van de progressieve realisatie.
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2.1.16. ARTIKEL 14: VRIJHEID EN VEILIGHEID VAN DE PERSOON

A.

Inhoudelijk

Enerzijds genieten personen met een handicap op identieke wijze van het recht op
vrijheid en veiligheid, anderzijds kan een handicap nooit de enige reden zijn voor
vrijheidsberoving. Het recht op persoonlijke vrijheid is vervat in diverse andere
mensenrechtenverdragen.477 Dit artikel 14 gaat niettemin verder dan de klassieke
bepalingen die enkel arbitraire en onwettige vrijheidsberovingen verbieden.
Vrijheidsberovingen louter op basis van handicap zijn hier immers steeds
verboden. Artikel 14 staat bijgevolg in schril contrast met de gedwongen plaatsing
van personen met een handicap in instellingen.478 Vaak wordt een dergelijke
plaatsing goedgepraat door aan te voeren dat de opsluiting noodzakelijk is voor de
eigen veiligheid of de veiligheid van anderen.479 Ingeval er toch sprake is van
vrijheidsberoving, moet naar luid van paragraaf twee voldaan zijn aan de
waarborgen zoals die voortvloeien uit de klassieke mensenrechtenverdragen.480
Volgens menig auteur had het beter geweest dat het Verdrag zelf de
omstandigheden had opgelijst waarin een gedwongen plaatsing in een instelling
verenigbaar is met de doelstellingen van het VRPH.481
De Raad van Europa heeft in haar aanbeveling Rec(2004)10 inzake
bescherming van de mensenrechten en de waardigheid van personen met een
verstandelijke handicap wel gedetailleerde richtlijnen opgenomen waarin een
onvrijwillige opname in een instelling mogelijk is.482 Hoewel dit slechts soft law en
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van een eerdere datum is dan het VN-Verdrag, toont het de consensus aan die
bestond tussen de Lidstaten met betrekking tot deze thematiek.483 Eén van de
voorwaarden waaraan een gedwongen plaatsing moet voldoen is het gegeven dat
de persoon lijdt aan een mentale aandoening, waardoor hij een gevaar voor
zichzelf dan wel voor de samenleving vormt.
Uit dit artikel vloeit ook voort dat de behandeling van ontoerekeningsvatbare
delinquenten ook niet langer in de gevangenissen kan gebeuren484, daar een
handicap geen reden mag zijn tot vrijheidsberoving.485
B.

Doorwerking

De inhoud van dit artikel gaat verder dan het recht op vrijheid uit bijvoorbeeld
artikel 5 EVRM en artikel 9 BUPO-Verdrag door te bepalen dat een handicap niet
de enige reden mag zijn voor opsluiting. Niettemin is de kans reëel dat het directe
werking bezit, gezien de bepaling duidelijk is geformuleerd en het is geënt op
artikelen met directe werking.486
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2.1.17. ARTIKEL 15: VRIJWARING VAN FOLTERING EN ANDERE
WREDE, ONMENSELIJKE OF VERNEDERENDE
BEHANDELING OF BESTRAFFING

A.

Inhoudelijk

Dit artikel verbiedt foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende
beslissingen. Een vernieuwing ten overstaan van bijvoorbeeld het EVRM is de
zinsnede dat “(…) niemand zonder zijn of haar in vrijheid gegeven toestemming
worden onderworpen aan medische of wetenschappelijke experimenten.” Deze
bepaling heeft tot doel de fysieke integriteit te waarborgen.487
Dit korte artikel zal in heel wat landen aanleiding hebben gegeven tot
discussies.488 De toediening van medicatie zonder toestemming, zware sedatie,
elektroshocktherapie, dwangbuizen enz. worden duidelijk als misdadige
behandelingen gekwalificeerd.489
Het tweede lid bevat een opsomming van verplichtingen die rusten op de staten
ter verwezenlijking van dit recht. Zij moeten, op gelijke wijze als voor anderen,
personen met een handicap beschermen tegen onderwerping aan foltering of aan
wrede, onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen. Hiertoe
nemen de staten de nodige doeltreffende wetgevende, administratieve of andere
maatregelen.
B.

Doorwerking

Gelet op het feit dat het artikel een identieke kopie is van artikel 7 BUPO-Verdrag,
heeft het directe werking.490
Daarnaast erkende het EHRM in het verleden dat het folterverbod ook
positieve verplichtingen insluit zoals de plicht tot het beschermen van het
grondrecht tegen schendingen van individuen.491 Het betreft hier een voorbeeld
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van de indirecte derdenwerking. Toegepast op dit Verdrag, wil dit zeggen dat staten
ervoor moeten zorgen dat ook derden geen folterpraktijken toepassen op personen
met een handicap.

2.1.18. ARTIKEL 16: VRIJWARING VAN UITBUITING, GEWELD EN
MISBRUIK

A.

Inhoudelijk

Geweld, misbruik en uitbuiting van personen met een handicap is een vaak
vergeten thema bij het uitwerken van juridische en politieke maatregelen voor het
bekomen van een volledige en effectieve gelijkheid.492
Staten dienen naar luid van artikel 16 maatregelen te nemen om te voorkomen
dat personen met een handicap, zowel binnenshuis als buitenshuis, het slachtoffer
worden van geweld of uitbuiting. Ten tweede moeten staten preventie voorzien
door aangepaste hulp en ondersteuning te bieden en door gepaste informatie en
scholing te verstrekken. Daarnaast dienen verdragspartijen toezicht te houden op
de speciale programma’s en voorzieningen voor personen met een handicap.
Verder moet in een aangepast herstel worden voorzien indien nodig. Slachtoffers
moeten eveneens de kans krijgen te rehabiliteren en terug te keren in de
maatschappij.
Finaal hebben de bedenkers van het VRPH oog voor de moeilijke situatie van
vrouwen en kinderen met een handicap. Het laatste lid spoort staten aan een beleid
te voeren dat zich specifiek richt tot deze kwetsbare groep.
B.

Doorwerking 493

Verschillende soorten van verplichtingen zijn in dit artikel terug te vinden.
Misbruik, geweld en uitbuiting die uitgaan van de overheid zijn onmiddellijk
verboden, maar deze overheid dient ook meteen stappen te ondernemen om
misbruik door derden uit te sluiten. Daarnaast voeren staten een doeltreffend
beleid om ook uitbuiting en misbruik van vrouwen en kinderen op te sporen en zo
nodig te vervolgen. Ook hier kan de overheid haar acties niet uitstellen.
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De verplichting dat staten ondersteuning moeten bieden, informatie en
scholing dienen te verschaffen alsook dienstverlening voor rehabilitatie, kent
heden geen directe werking.

2.1.19. ARTIKEL 17: RECHT OP PERSOONLIJKE INTEGRITEIT

A.

Inhoudelijk

Artikel 17 VRPH erkent dat iedere persoon met een beperking beschikt over het
recht op respect voor de fysieke en geestelijke integriteit. Het dient te worden
opgemerkt dat het de eerste maal is dat het concept ‘persoonlijke integriteit’ wordt
geïntroduceerd als een op zichzelf staande bepaling in een
basismensenrechtenverdrag van de Verenigde Naties.494 De redactie van dit artikel
was bijgevolg voorwerp van heftige discussies.495 Het gevolg hiervan is dat artikel
17 de kortste mensenrechtelijke bepaling is van het gehele Verdrag.
We vestigen tot slot de aandacht op de verklaring van de Europese Unie dat
onder het recht op persoonlijke integriteit ook het recht op bescherming tegen een
gedwongen opname dient te worden verstaan.496 Bepaalde organisaties, zoals de
World Network of Users and Supervisors of Psychiatry, wensten een algemeen
verbod op gedwongen opname in het VRPH op te nemen.497 Hier kon echter geen
consensus over worden gevonden.
B.

Doorwerking

Het recht op persoonlijke integriteit is duidelijk geformuleerd, waardoor men kan
argumenteren dat dit onmiddellijk moet worden uitgevoerd.498 Echter, althans
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volgens sommige juristen, dient dit artikel eerder te worden opgevat als een soort
van beginselverklaring, waaruit geen rechten kunnen worden geput.499

2.1.20. ARTIKEL 18: VRIJHEID VAN VERPLAATSING EN
NATIONALITEIT

A.

Inhoudelijk

Deze bepaling bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste nodigt het staten uit voor
personen met een handicap het recht te erkennen zich vrij te verplaatsen en hun
woonplaats vrij te kiezen. Ten tweede garandeert artikel 18 het recht op een
nationaliteit.
De vrijheid zich te verplaatsen kan onder bepaalde voorwaarden, naar analogie
van bij het BUPO-Verdrag, worden gelimiteerd. De voorwaarden waaraan de
beperking moet voldoen zijn:
– bij wet voorzien;
– geen andere rechten uit het Verdrag mogen worden geschonden;
– noodzakelijk om de nationale veiligheid, de openbare orde, de gezondheid, de
goede zeden en de vrijheid van anderen te beschermen.
Opdat personen met een handicap kunnen genieten van het recht zich vrijelijk te
verplaatsen, is het noodzakelijk dat zij een nationaliteit kunnen verwerven en van
nationaliteit kunnen veranderen. Hun nationaliteit mag hen niet worden
ontnomen op basis van hun handicap of een andere willekeurige grond. Zij
moeten eveneens de nodige documenten in dit verband kunnen verkrijgen en
mogen niet worden uitgesloten van immigratieprocedures. Zij moeten elk land vrij
kunnen verlaten en mogen de toegang tot hun eigen land niet worden ontzegd op
basis van hun beperking.500
Artikel 18 in fine richt zich specifiek tot kinderen met een handicap. Het roept
de staten op kinderen met een handicap zonder uitstel in te schrijven in het
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bevolkingsregister. Zij hebben ook het recht hun ouders te kennen en door hen te
worden opgevoed.
B.

Doorwerking

Door de formuleringswijze kunnen individuen aanspraken putten uit artikel 18.501
Het hele artikel lijkt opgesteld als een catalogus van minimumverplichtingen voor
de staat, doordat de vereisten louter het domein beslaan van het respecteren en
beschermen. Wanneer het artikel dus stelt dat ook personen met een handicap vrij
moeten zijn het land te verlaten, met inbegrip van hun eigen land; en waar het
artikel eist dat ook kinderen met een handicap worden ingeschreven in
bevolkingsregisters e.d. is directe werking niet uitgesloten.

2.1.21. ARTIKEL 19: ZELFSTANDIG WONEN EN DEEL UITMAKEN
VAN DE SAMENLEVING

A.

Inhoudelijk

Met dit artikel hebben de bedenkers van het Verdrag uitwerking gegeven aan de
gekende beginselen van menselijke waardigheid en autonomie. De bepaling
stipuleert dat personen met een handicap recht hebben op een volwaardige plaats
in de samenleving. Ze hebben als het ware het recht om te worden opgenomen in
de gemeenschap (aangeduid met de term ‘belonging’ in de Engelstalige literatuur).
Staten moeten maatregelen nemen zodat deze personen niet automatisch zijn
verplicht in een bepaalde leefstructuur te stappen, daar zij het recht hebben te leven
hoe zij willen.
Uit de voorbereidende stukken blijkt dat de onderhandelaars uitdrukkelijk
hebben gekozen voor de mogelijkheid van het zelfstandig wonen.502 Dit betekent
dat personen niet op basis van hun handicap in instellingen geplaatst mogen
worden. Het Verdrag maakt ook geen onderscheid tussen de soorten van
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beperkingen. Personen met een handicap moeten zelf hun leven kunnen
dirigeren.503
Artikel 19, a van het Verdrag wordt beschouwd als de juridische basis voor het
beëindigen van de institutionalisatie van personen met een handicap, wat ook de
schaal moge zijn van de instellingen waarin deze personen zich bevinden.504 Om
het recht op zelfstandig leven in de praktijk te verwezenlijken, zal het noodzakelijk
zijn dat er in redelijke aanpassingen wordt voorzien. Deze aanpassingen moeten
beantwoorden aan de concrete noden van de persoon met een handicap. Zo
moeten hulpmiddelen worden verstrekt en moeten maatschappelijke diensten
toegankelijk zijn. Ook worden lidstaten verplicht de nodige ambulante
voorzieningen te treffen opdat zij onafhankelijk zouden kunnen leven.505
Het verbod om personen met een handicap op basis van hun handicap in
instellingen
te
plaatsen
en
de
verplichting
te
voorzien
in
ondersteuningsmaatregelen om hen te laten deelnemen aan de samenleving zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Personen met een handicap hebben
bijgevolg het recht op persoonlijke assistentie die rechtstreeks dan wel
onrechtstreeks moet worden gefinancierd door de overheid. Rechtstreekse
financiering kan bijvoorbeeld gebeuren door persoonlijke assistentie budgetten.
De financiering door de Vlaamse overheid wordt verder besproken onder
hoofdstuk 7 van deel VI.
Het recht op zelfstandig leven en wonen vertoont dwarsverbindingen met
andere artikelen uit het VN-Verdrag506:
– artikel 5 inzake gelijkheid en non discriminatie (bijvoorbeeld bij het aangaan
van een lening bij de bank. Personen met een handicap vermelden het
probleem dat aan hen geen leningen worden toegekend)507;
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–

–

–
–

–

artikel 8 inzake het bevorderen van de bewustwording (door het informeren
van organisaties, beleidmakers, familie e.d. kan een beeld worden gecreëerd
waarin aangetoond wordt dat zelfstandig wonen als persoon met een
handicap mogelijk is);
artikel 9 inzake toegankelijkheid (het zelfstandig leven gaat hand in hand met
toegankelijkheid. Wanneer een gebouw niet toegankelijk is voor personen
met een handicap, zal deze persoon ook niet zelfstandig kunnen leven);
artikel 18 inzake vrijheid van verplaatsing en nationaliteit (het recht op
zelfstandig leven vereist het recht om zelf vrijelijk een verblijfplaats te kiezen);
artikel 20 inzake persoonlijke mobiliteit (wanneer het openbaar vervoer niet
aangepast is of de verplaatsingen een te grote organisatie vergen van de
persoon met een handicap, beperkt dit de mogelijkheid tot een zelfstandig
leven);
artikel 21 inzake de vrijheid van meningsuiting en toegang tot informatie
(waaronder informatie over verschillende woon- en ondersteuningsopties).

De Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens vereist een sterk engagement
van de verdragsluitende staten tot de-institutionalisering. Dit houdt in dat het
recht op zelfstandig wonen alsook het leven in de gemeenschap moet worden
gewaarborgd en wel op volgende manier: mensen moet de nodige ondersteuning
krijgen aan huis; de steun moet worden verleend op een manier dat personen met
een handicap de controle behouden over hun eigen leven en de diensten en
structuren moeten ondersteuning kunnen voorzien aan een diverse populatie.508
B.

Doorwerking

De verplichtingen die rusten op de verdragsluitende staten ingevolge artikel 19
VRPH zijn niet zonder meer meteen afdwingbaar. Dit artikel is een hybride
verdragsartikel dat bestaat uit een samengaan van burgerlijke, politieke, sociale,
economische en culturele rechten.509 Volgens de klassieke opvatting zijn
bepalingen die zich richten tot het aanbieden van diensten en ondersteuning
onderworpen aan het regime van de progressieve verwezenlijking.510 Niettemin
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sluit artikel 19 een aantal verplichtingen in, die meteen moeten worden uitgevoerd.
Zo moet de automatische plaatsing in instellingen met onmiddellijke ingang
worden verboden. Het beginsel van vrije keuze van woonplaats dient ook meteen
te worden ingevoerd. Ook discriminatie bij toegang tot goederen en diensten
vraagt, waar nodig, onmiddellijke wetgevende actie van de overheid.511
Het schaduwrapport van 2011 was kritisch voor het Vlaamse beleid.512 Veel
Vlamingen die door hun handicap ondersteuning nodig hebben, krijgen die
ondersteuning niet. Zij staan op (lange) wachtlijsten. De Vlaamse Regering gaf in
haar eigen rapport toe dat de wachtlijsten inderdaad te lang zijn, en dat deze stevig
moeten worden ingekort.513 Hiervoor is de overheid al op de vingers getikt door
het Europees Comité voor Sociale Rechten dat toezicht uitoefent op de naleving
van het Herzien Europees Sociaal Handvest.514 Het tekort aan (middelen voor de)
ondersteuning en de bijhorende wachtlijsten maken een inbreuk uit op de
verplichting van de Belgische overheid onder het Europees Sociaal Handvest. De
bestaande plaatsen in aangepaste zorginstellingen zijn ontoereikend en leiden tot
de uitsluiting van een grote groep van personen met een ernstige handicap.515
Dit probleem wordt verder nog uitvoerig besproken (cf. infra 7.2 onder deel
VI).516
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2.1.22. ARTIKEL 20: PERSOONLIJKE MOBILITEIT

A.

Inhoudelijk

Staten moeten maatregelen nemen zodat personen met een handicap zich zo
zelfstandig mogelijk kunnen verplaatsten. Bij wijze van voorbeeld somt het VRPH
een aantal mogelijke acties op, zoals het betaalbaar maken van aangepast vervoer.
Het recht op persoonlijke mobiliteit wordt door personen met een handicap
als een belangrijk recht aanzien, daar een goede mobiliteit noodzakelijk is voor
hun participatie aan de maatschappij. Een volwaardige participatie is een
onmisbaar gegeven voor een kwaliteitsvol leven.517
B.

Doorwerking

Het recht op mobiliteit is een concretisering van het recht op vrijheid, wat ertoe
leidt dat in dit artikel meer wordt gevraagd dan wat klassiek van het recht op
vrijheid wordt verlangd.518 Zo moet de overheid mobiliteit vergemakkelijken en
de toegang tot hulpmiddelen bevorderen en dit alles tegen een betaalbare prijs.
De verplichtingen die deze bepaling aan staten oplegt, dienen niet meteen
volledig te worden verwezenlijkt. De eerste stappen daartoe moeten wel
onmiddellijk worden genomen. De erkenning van het recht op mobiliteit dient
meteen gebeuren.
Tot slot is dit een artikel dat expliciet in het Verdrag werd vermeld als vatbaar
voor samenlezing met de verplichting tot het treffen van redelijke aanpassingen.
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2.1.23. ARTIKEL 21: VRIJHEID VAN MENING EN MENINGSUITING
EN TOEGANG TOT INFORMATIE

A.

Inhoudelijk

Ook het recht op vrijheid van mening en meningsuiting, met inbegrip van de
toegang tot informatie, moeten staten waarborgen. Personen met een handicap
hebben recht op informatie, en dit via een communicatiemiddel van hun keuze.
In de tweede paragraaf somt het Verdrag een aantal maatregelen op, die staten
kunnen ondernemen ter verwezenlijking van deze rechten.
B.

Doorwerking519

Artikel 21 gaat beduidend verder dan het recht op vrije meningsuiting ex artikel
10 EVRM. Ingeval dit recht wordt opgevat als een afweerrecht zonder financiële
gevolgen voor de overheid, is directe werking niet uitgesloten. Artikel 21 is echter
doordrongen met positieve verplichtingen. Van deze vereisten is niet duidelijk of
zij onder het regime van de directe werking vallen. Langs de ene kant erkent het
EHRM dat artikel 10 EVRM positieve plichten bevat waarop individuen zich
kunnen beroepen.520 Waar artikel 21 VRPH gelijk loopt met de verplichtingen uit
het EVRM, kan directe werking worden verwacht. Langs de andere kant heeft het
VRPH in artikel 4 (2) de progressieve realisatie vooropgesteld voor dit soort van
verplichtingen.
Het recht op vrije mening en de uiting ervan kan worden gelinkt aan artikel 5
inzake de redelijke aanpassingen, waardoor de uitvoering kan worden versneld.

2.1.24. ARTIKEL 22: EERBIEDIGING VAN HET PRIVÉLEVEN

A.

Inhoudelijk

Net zoals andere personen hebben individuen met een handicap recht op
bescherming van hun privéleven. Staten moeten regelgeving uitvaardigen zodat
deze personen niet worden blootgesteld aan bijvoorbeeld willekeurige of
onrechtmatige inmenging in zijn of haar woning, privacy etc. Daarnaast dienen
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verdragspartijen gegevens met betrekking tot de gezondheid van personen met een
handicap voldoende af te schermen.
B.

Doorwerking521

Een aantal argumenten kunnen ter staving van de directe werking van dit artikel
worden aangevoerd. Ten eerste is deze bepaling quasi identiek aan artikel 22 (1)
BUPO-Verdrag waarvan de directe werking niet wordt betwist. Verder is het
artikel helder geformuleerd. Dit artikel verplicht de staten om personen met een
handicap te beschermen tegen onrechtmatige inbreuken op hun privéleven. De
verplichting om de informatie inzake gezondheid voldoende af te schermen, lijkt
geen afbreuk te doen aan het self-executing karakter van deze bepaling.

2.1.25. ARTIKEL 23: EERBIEDIGING VAN HET GEZINSLEVEN

A.

Inhoudelijk

Naar luid van dit artikel moeten staten passende acties nemen ter verbanning van
discriminatie op het domein van huwelijk, gezinsleven, ouderschap en relaties. Zij
moeten net als personen zonder handicap de mogelijkheid hebben om te trouwen
of om hun vruchtbaarheid te mogen behouden. Verder dienen staten ervoor te
zorgen dat kinderen met een beperking niet van hun ouders worden gescheiden.
Dit is belangrijk, daar in vele staten kinderen met een beperking bijna automatisch
na de geboorte in een zorginstelling worden gestoken.522 Ingeval deze kinderen
niet binnen de eigen familie kunnen worden opgevangen, moet worden voorzien
in gezinsvervangende opvang binnen de gemeenschap.
Het verdient aanbeveling stil te staan bij het gegeven dat het eerste lid van dit
artikel garandeert dat personen met een handicap het recht hebben een gezin te
stichten en vrij en bewust te beslissen over het gewenste aantal kinderen.523 Het
Verdrag maakt zoals eerder aangegeven geen onderscheid tussen personen met
een fysieke en verstandelijke handicap. Dit terwijl er bij het stichten van kinderen
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ook kwetsbare derden – kinderen – betrokken zijn. Dit impliceert dat het Verdrag
ervan uitgaat dat iedereen – ook personen met een ernstige verstandelijke handicap
– in staat is tot het opvoeden van kinderen. Vaak hebben personen met een
verstandelijke handicap echter niet het vermogen om het kind te beschermen en
te begeleiden, vaak zelfs niet wat betreft de meest elementaire behoeften. Niet
alleen het eventuele kind van de persoon met een handicap verdient bescherming,
maar ook de persoon zelf. Want voor de persoon met een verstandelijke handicap
loopt het ouderschap uit op een grote teleurstelling, als bijvoorbeeld het kind uit
huis geplaatst moet worden.
B.

Doorwerking

Gelet op het feit dat paragraaf 1 duidelijk is geformuleerd en het gaat over
negatieve onthoudingsplichten, zijn deze rechten onderworpen aan het regime van
de directe werking. Uit onderzoek is gebleken dat rechten uit de eerste paragraaf
regelmatig worden geschonden.524
Luidens paragraaf 4 dient de staat zich te onthouden van inbreuken. Om dit te
waarborgen is een deugdelijke procedure vereist, en deze moet meteen worden
voorzien. De paragrafen 2, 3 en 5 vereisen eveneens de onthouding van de staat,
maar gezien de doelgroep van het Verdrag bijzondere noden kent, moet dit
‘onthouden’ gepaard gaan met een positief handelen van de overheid zoals het
voorzien van informatie, hulpmiddelen en diensten.525 Deze laatste drie
paragrafen zijn niet vatbaar voor onmiddellijk realisatie. Zij zijn niet in voldoende
mate helder geformuleerd dat individuen er meteen rechten uit kunnen putten.

2.1.26. ARTIKEL 24: ONDERWIJS

A.

Inhoudelijk

Het recht op onderwijs is één van de belangrijkste mensenrechten, onder andere
omdat het een toegangsvoorwaarde is voor de effectuering van andere

524

G. QUINN, “A Short Guide to the United Nations Convention on the Rights of Persons with
Disabilities” in G. QUINN en L. WADDINGTON (eds.), European Yearbook of Disability Law, vol.
1, Antwerpen, Intersentia, 2009, 107.
525
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van Personen met een Handicap, Antwerpen, Intersentia, 2014, 86.
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mensenrechten zoals het recht op arbeid.526 Dit is ook de reden waarom het recht
op educatie in tal van andere VN-instrumenten is opgenomen, zoals in artikel 26
UVRM, artikel 18(4) IVBPR en artikel 13 IVESCR.
Het VRPH opteert voor inclusie en is tegen segregatie in alle domeinen van het
maatschappelijk leven. Dat het recht op onderwijs voor personen met een
handicap principieel van inclusieve aard dient te zijn, blijkt uit het integraal opzet
van het VRPH.527 Het is de doelstelling van het Verdrag om personen met een
handicap het volledige genot van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden
te waarborgen, te beschermen en te bevorderen.528 Daarnaast moeten de
verdragspartijen streven naar een volledige en daadwerkelijke participatie van
personen met een handicap aan de samenleving, waarbij de toegang tot het
onderwijs essentieel is.529 Het fundament van de inclusieve benadering op
onderwijsvlak is gelegd op de UNESCO World Conference on special needs
education, wat resulteerde in de Salamanca-verklaring.530 Deze verklaring is een
concretisering van de principes die door de Verenigde Naties zijn opgenomen in
de ‘Standard Rules on the Equalization of Opportunities for People with
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HUMAN RIGHTS COUNCIL, Annual report of the United Nations High Commissioner for Human
Rights and reports of the Office of the High Commissioner and the Secretary-General: Thematic
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www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/Pages/StudyRightOfPersonsWithDisabilitiesToEducation
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Brussel/Siegen, ZPE – University of Siegen, 2011, www.icevi-europe.org/enletter/issue5109EASPD1.pdf.
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Disabilities’: alle kinderen moeten waar en wanneer mogelijk en ongeacht hun
verschillen en specifieke noden samen onderwijs (kunnen) volgen.531/532
Het Verdrag waarborgt het recht op onderwijs van personen met een handicap.
Het bepaalt dat de verdragsluitende staten een inclusief onderwijssysteem op alle
niveaus moeten waarborgen om het recht op onderwijs zonder discriminatie en
op basis van gelijke kansen te verwezenlijken (art. 24, eerste paragraaf). De tweede
paragraaf verduidelijkt wat het recht op inclusief onderwijs in de praktijk inhoudt.
Personen met een handicap mogen niet op grond van hun handicap worden
uitgesloten van het algemene onderwijssysteem en evenmin van het gratis en
verplicht basisonderwijs of van het voortgezet onderwijs.533 Personen met een
handicap moeten toegang hebben tot inclusief, hoogwaardig en gratis
basisonderwijs en tot voortgezet onderwijs en dit op basis van gelijkheid met
anderen in de gemeenschap waarin zij leven.534 De bepaling schrijft voor dat
partijen moeten waarborgen dat redelijke aanpassingen worden verschaft naar
gelang de individuele behoefte van de persoon in kwestie.535 Binnen het algemeen
onderwijssysteem moeten de personen met een handicap de ondersteuning
ontvangen die zij nodig hebben om effectieve deelname aan het onderwijs te
vergemakkelijken.536 Tot slot worden de verdragspartijen opgedragen
doeltreffende, aan het individu aangepaste, ondersteunende maatregelen te nemen
in omgevingen waarin de cognitieve en sociale ontwikkeling wordt
geoptimaliseerd, overeenkomstig het doel van onderwijs, waarbij niemand wordt
uitgesloten.537
Vanwaar de aandacht voor een inclusief onderwijssysteem? Het vroegere
gedachtegoed over onderwijs en handicap wat vertaald werd als ‘separate but
equal’, wordt momenteel beschouwd als een schending van het
gelijkheidsbeginsel.538 De inclusiegedachte kadert in een proces dat zich afspeelt
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op systeemniveau. Om een duurzame ontwikkeling van inclusie tot stand te
brengen, moet het onderwijs deel uitmaken van deze systeemverandering.539
Daarnaast zijn er voordelen verbonden aan de keuze voor het inclusief
onderwijs.540 Wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat inclusief onderwijs
voordelen biedt in die zin dat leerlingen met een handicap die het gewoon
onderwijs genieten meer kans hebben om hun schoolloopbaan af te sluiten, om
verder te gaan studeren, om een job te krijgen,… kortom om actieve en aanvaarde
leden te worden van de gemeenschap.541
Het inclusief onderwijs is de hoeksteen voor een inclusief denken in de
maatschappij en een conditio sine qua non voor sociale en economische inclusie
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van alle personen.542 Indien kinderen tijdens hun schoolperiode niet het goede
voorbeeld inzake inclusief denken en handelen krijgen aangeleerd, hoe moeten
deze kinderen zich dan ooit het inclusief denken en handelen eigen maken dat
nodig is voor een democratische, rechtvaardige en meer inclusieve
maatschappij.543 Segregatie binnen het onderwijs leidt onverwijld tot een blijvende
sociale segregatie. Vandaar is het noodzakelijk dat studenten/leerlingen tijdens
hun opleiding de waarde van inclusie kunnen ontwikkelen, zowel binnen als
buiten de formele settings.544
B.

Doorwerking

Voor een uitgebreide bespreking van de doorwerking van artikel 24 VRPH wordt
verwezen naar een studie van het Steunpunt Recht en Onderwijs.545 De studie
benadrukt de kracht van het beginsel van redelijke aanpassingen. De redelijke
aanpassingsplicht moet leiden tot een inclusieve onderwijsomgeving en vereist
daarom dat de onredelijkheid van aanpassingen alleen in bijzondere
omstandigheden kan worden ingeroepen.546 Het recht op inschrijving in het
onderwijs is een basisbeginsel dat volgens de studie eenvoudig kan worden
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afgedwongen voor de nationale rechter.547 Er is een directe doorwerking van het
recht op redelijke aanpassingen binnen de onderwijscontext voor leerlingen met
een handicap.
Voor het overige rust er een progressieve realisatieplicht op de overheid.548 Alle
beschikbare middelen moeten worden ingezet en de reeds bestaande bescherming
mag niet worden afgebouwd. Artikel 24 VRPH moet in die zin gelezen worden in
samenhang met de tweede paragraaf van artikel 4, dat stelt dat wat betreft
economische, sociale en culturele rechten, elke verdragspartij verplicht is
maatregelen te nemen met volledige gebruikmaking van de hem ter beschikking
staande hulpbronnen.549

2.1.27. ARTIKEL 25: GEZONDHEID

A.

Inhoudelijk

Personen met een handicap hebben volgens dit artikel recht op het hoogst haalbare
niveau van gezondheid. Om hieraan tegemoet te komen dienen staten op twee
gebieden acties te ondernemen: de gezondheidszorg en de rehabilitatie. Zo moeten
zij toegang hebben tot betaalbare medische verzorging. Daarnaast maken zij ook
aanspraak op zorg die is afgestemd op hun noden. Tot slot verbiedt het Verdrag
ook discriminatie in de verzekeringssectoren.550
Naar analogie van bij het Internationaal Verdrag van de Economische, Sociale
en Culturele Rechten behelst dit artikel geen recht om gezond te zijn. Het verplicht
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wel dat staten actief bijdragen aan de gezondheid van personen met een
handicap.551
B.

Doorwerking552

Deze bepaling moet via progressieve realisatie worden uitgevoerd. Over analoge
rechten in het IVESCR heeft het toeziend Comité bij dat Verdrag aangegeven dat
rekening kan worden gehouden met de economische toestand van de betrokken
staat. Het Comité stelt dat in tijden van ernstige schaarste moet worden gezorgd
voor gezondheidsprogramma’s die zich richten tot de kwetsbaarste groepen van
de samenleving. Het instellen van dit soort van programma’s is een
minimumverplichting voor de staten.553
In vele gevallen raken de te ondernemen stappen echter aan het nondiscriminatiebeginsel. De paragrafen 1, 4, 5 en 6 vragen van staten dat zij
discriminatie verbieden en hebben aldus directe werking. De paragrafen 2 en 3
gaan verder en komen niet in aanmerking voor directe werking.

2.1.28. ARTIKEL 26: INTEGRATIE EN PARTICIPATIE

A.

Inhoudelijk

Dit artikel roept staten op passende en doeltreffende maatregelen te nemen om
personen met een handicap in staat te stellen de maximaal mogelijke
onafhankelijkheid, fysieke, mentale, sociale en beroepsmatige vaardigheden te
verwerven en volledige opname en participatie in alle facetten van de samenleving.
Hiervoor stellen de verdragspartijen programma’s en diensten op ter
ondersteuning. Deze programma’s moeten op vrijwillige basis toegankelijk zijn en
zo vroeg mogelijk ingrijpen. Voorts bepaalt dit artikel dat gewerkt moet worden
aan de opleiding van specialisten en aan de beschikbaarheid van hulpmiddelen.
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B.

Doorwerking

Deze bepaling roept staten op een hele resem van maatregelen te nemen. Hoewel
het duidelijk is wat van de staten wordt verlangd, is de directe werking van dit
artikel uitgesloten, gezien het gaat over het verwezenlijken van rechten. Het regime
van de progressieve realisatie is van toepassing.554
Net zoals bij de voorgaande bepalingen is het interessant dit recht samen te
lezen met de verplichting tot redelijke aanpassingen ex artikel 5 VRPH.

2.1.29. ARTIKEL 27: WERK EN WERKGELEGENHEID

A.

Inhoudelijk

Het nut van het hebben van werk kan niet worden onderschat. Niet alleen kan men
daardoor in zijn levensonderhoud voorzien, maar het is ook het middel om in de
samenleving mee te draaien. Tewerkstelling is immers een deel van de identiteit
van het individu en de waardering van elke mens.
Personen met een handicap hebben volgens dit artikel – en ook volgens andere
VN-bronnen555 – het recht in alle vrijheid een beroep te kiezen of te aanvaarden.
Naar analogie van bij het recht op onderwijs geeft de Conventie de voorkeur aan
tewerkstelling in de reguliere economie. Ook hier somt het Verdrag een reeks
maatregelen op zodat dit doel zou worden bereikt. Zo moeten staten regelgeving
uitvaardigen zodat discriminatie in de arbeidsomstandigheden (op het vlak van
loon, werkuren, vakantie, promoties, opleiding, sociale bescherming en andere
voordelen) wordt verboden. Tot slot moet de overheid in de privésector de
tewerkstelling van personen met een handicap bevorderen en het opdoen van
werkervaring en het behoud van een baan aanmoedigen. Het bevorderen van de
werkgelegenheidsgraad in de private sector kan onder meer gebeuren door een
voorkeursbeleid en aanmoedigingspremies (artikel 27(2),h).
Niettemin krijgt deze grote, maar vooral kwetsbare groep ook in het
professionele leven wereldwijd zeer weinig kansen.556 Indien personen met een
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handicap al werken, zijn de arbeidsomstandigheden waarin zij hun
werkzaamheden uitvoeren vaak erbarmelijk.557
De Internationale Arbeidsorganisatie kwam in een studie tot de conclusie dat
de werkloosheid onder de personen met een handicap in sommige landen oploopt
tot wel 80%.558 Het is dan ook niet verrassend dat er een duidelijke correlatie
bestaat tussen het hebben van een handicap en het leven in armoede.559 Vaak gaan
werkgevers er immers van uit dat personen met een handicap niet in staat zijn te
werken.560 Ook in de Belgische rechtspraak blijkt dit frequent het geval te zijn.561
Zo veroordeelde de arbeidsrechtbank te Brugge nog de weigering van de
aanwerving van een werknemer met ‘syndactylie’ (vergroeide vingers) omdat de
werkgever er ten onrechte van uitging dat dit de werknemer ongeschikt maakte
voor handenarbeid.562
Voor de Vlaamse situatie van personen met een handicap op de arbeidsmarkt
wordt verwezen naar hoofdstuk 6 onder deel VI van dit rapport.
B.

Doorwerking

Dit artikel bevat een hele reeks plichten voor overheden.563 Vooreerst sluit artikel
27 een aantal non-discriminatieregels in, zoals het doorvoeren van redelijke
aanpassingen, het invoeren van een verbod op discriminatie en de gelijkheid i.v.m.
het uitoefenen van arbeids- en vakbondsrechten. Deze regels moeten meteen
worden uitgevoerd. Dit betekent dat staten zich ertoe verbinden zich te onthouden
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van schendingen van deze rechten. Zo niet kan de burger zich rechtstreeks
beroepen op deze regels voor de nationale rechter. Een concrete implicatie is dat
wanneer een werknemer met een handicap redelijke aanpassingen vraagt en deze
worden geweigerd, de werknemer zich steeds kan beroepen op dit recht voor de
nationale rechterlijke instanties.
Ten tweede vereist het de bescherming van personen met een handicap in de
private arbeidsrelaties. Zo moeten staten voorkomen dat zij in de slavernij
belanden. Gelet op het feit dat het verbod op slavernij uit artikel 4 EVRM directe
werking bezit, en het hier gaat over een gelijkluidende bepaling, kan
geargumenteerd worden dat dit facet van artikel 27 rechtstreeks kan worden
ingeroepen.
Met betrekking tot het waarborgen van rechtmatige en gunstige
arbeidsomstandigheden, moeten de staten de minimale kern van het recht
realiseren.564 Er kan niet van de verdragspartijen verwacht worden dat zij meteen
het volle genot van dit recht kunnen waarborgen.
Tot slot bevat het artikel een reeks te realiseren rechten565, zoals het bevorderen
van kansen van personen met een handicap op de arbeidsmarkt en het bevorderen
van het opdoen van werkervaring. Deze elementen lijken onvoldoende helder en
eenduidig om onmiddellijk voor de rechter te kunnen worden ingeroepen.566

2.1.30. ARTIKEL 28: BEHOORLIJKE LEVENSSTANDAARD EN
SOCIALE BESCHERMING

A.

Inhoudelijk

Het Verdrag stipuleert dat personen met een handicap recht hebben op een
behoorlijke levensstandaard voor henzelf en voor hun gezinnen. Om te komen tot
een voortdurende verbetering van hun levensomstandigheden zijn staten verplicht
passende maatregelen te nemen, zoals de toegang tot zuiver drinkwater. Voor
personen met een handicap en hun gezinnen die in armoede leven moet hulp van
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de staat worden voorzien. Tot slot moet de staat, indien nodig, tussenkomen in de
aan de beperking gerelateerde kosten.
Het dient te worden beklemtoond dat het recht op sociale bescherming ruimer
moet worden gelezen dan het recht op sociale zekerheid.567
B.

Doorwerking568

Een quasi identieke bepaling is terug te vinden in een aantal andere
mensenrechtenverdragen.569 Voorts bevat het artikel een anti-discriminatiedeel
dat meteen in de nationale rechtsordes moeten worden uitgevoerd.
De andere rechten komen slechts in aanmerking voor standstillwerking. Dit
vertaalt zich in de verplichting om programma’s op te zetten die armoede
terugdringen en de plicht tot het verzekeren van de toegang tot diensten die een
ondersteuning kunnen betekenen voor de specifieke behoeftes van personen met
een beperking. Met betrekking tot het recht op drinkwater heeft het IVESCRComité aangegeven dat dit meteen gegarandeerd moet worden gezien staten daar
meestal de financiële middelen voor hebben.

2.1.31. ARTIKEL 29: PARTICIPATIE IN HET PUBLIEKE EN
OPENBARE LEVEN

A.

Inhoudelijk

In dit artikel worden staten opgeroepen personen met een handicap geheel en
daadwerkelijk te laten deelnemen aan het politieke en het openbare leven. Zowel
hun actief als passief kiesrecht moet worden gegarandeerd. Opdat personen met
een handicap hiervan gebruik zouden kunnen maken, moeten staten voorzien in
voldoende ondersteuning en allerhande faciliteiten. Overigens moet deze
kwetsbare groep van personen daadwerkelijk en ten volle kunnen functioneren in
openbare functies. Deze participatie moet eveneens mogelijk zijn in nietgouvernementele organisaties en verenigingen.
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A. D’ESPALLIER, S. SOTTIAUX en J. WOUTERS, De doorwerking van het VN-Verdrag inzake de Rechten
van Personen met een Handicap, Antwerpen, Intersentia, 2014, 91-92.
569
Art. 11 IVESCR, art. 27 Kinderrechtenverdrag en art. 14 Vrouwenverdrag.

Intersentia

149

G. QUINN onderstreept het belang van dit artikel, gezien personen met een
beperking (ondanks hun grote aantal) meestal geen politieke invloed
bezitten.570/571 De historische perceptie is immers dat zij niet bekwaam zijn om op
een nuttige wijze aan de besluitvorming deel te nemen.572 Niettegenstaande is het
van cruciaal belang dat zij worden betrokken bij de totstandkoming van
regelgeving die op hen betrekking heeft.573 Zij zijn immers het best op de hoogte
van de noodzakelijke veranderingen.
Door de inwerkingtreding van het Verdrag dient het ontnemen van het recht
op politieke participatie aan personen met een handicap, wat vóór de
inwerkingtreding van het VRPH toelaatbaar werd geacht, door de verdragstaten
in het VRPH te worden heroverwogen.574
In België worden bepaalde categorieën van personen uitgesloten van het
electorale proces op basis van specifieke wetten.575 In landen zoals Oostenrijk,
Finland, Nederland, Spanje en Zweden hebben personen met een (geestelijke)
handicap daarentegen een grondwettelijk recht op volledige deelname aan het
politieke leven.576
Een onderzoek – uitgevoerd in 2011 in opdracht van Gelijke Kansen
Vlaanderen – toonde aan dat in Vlaanderen nauwelijks aandacht wordt besteed
aan de beleidsparticipatie van personen met een verstandelijke handicap.577 De
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onderzoekers vestigden de aandacht op de noodzaak om beleidsorganen
voorwaarden op te leggen die moeten garanderen dat ze hun functie als
participatiekanaal goed kunnen vervullen. Onder participatie wordt een breed
continuüm van betrokkenheid verstaan. Evenredige en evenwaardige participatie
is noodzakelijk, waarmee wordt bedoeld dat de deelname aan het beleid van
personen met een handicap evenredig aan hun aandeel in de maatschappij.
Ook onderzoekster T. GOETHALS komt in haar doctoraatsonderzoek tot de
conclusie dat personen met een (verstandelijke) beperking vaak worden
uitgesloten van participatie in advies- en beleidsraden.578 Kandidaten worden
systematisch geweigerd of krijgen geen reactie. Hoewel deze personen wel degelijk
geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan dergelijke vergaderingen. Zelfs indien ze
toegang hebben gekregen tot de beleidsorganen, worden hun tussenkomsten
doorgaans niet serieus genomen of worden ze simpelweg genegeerd. Heel vaak
verwachten mensen immers niet dat deze personen ook een zinvolle bijdrage
kunnen leveren. Mevrouw Goethals verwijst ter staving van haar verhaal naar het
volgende voorbeeld. Een persoon met een verstandelijke beperking stelde zich in
zijn/haar gemeente kandidaat om te zetelen in een adviesraad, maar kreeg
papieren toegestuurd om een tegemoetkoming aan te vragen. De
paradigmawijziging is nog niet overal bekend.
Tot slot is het van belang om voorliggend artikel samen te lezen met artikel 12
VRPH, daar in veel staten het ontnemen van het kiesrecht gekoppeld is aan het
verlies van handelingsbekwaamheid. Zo stipuleert artikel 70 van de Hongaarse
Grondwet dat enkel personen die volledig handelingsbekwaam zijn het kiesrecht
kunnen uitoefenen. Zo kunnen individuen die geheel of gedeeltelijk onder curatele
zijn geplaatst, ook al is dit op een heel ander domein, worden uitgesloten van
deelname aan de politiek. Dit ondanks het feit dat de lidstaten van de Raad van
Europa in 1999 de aanbeveling579 hebben gedaan dat het ontnemen van het
kiesrecht niet automatisch gekoppeld zou mogen zijn aan het verlies van de
handelingsbekwaamheid of aan enige andere beschermende maatregel (zoals
ondercuratelestelling).580
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De koppeling van verlies van rechtsbekwaamheid en het ontnemen van
stemrecht deed zich ook voor in de zaak Alajos Kiss.581 De eisende partij was een
man die leed aan manische depressiviteit, waardoor hij niet in staat was zijn
vermogen goed te beheren en soms agressief uit de hoek kon komen. Omwille van
zijn gezondheidstoestand plaatste de overheid hem onder bewind. Het gevolg
hiervan was dat zijn stemrecht hem werd ontnomen en dat hij op geen enkele
manier meer politiek kon participeren. Het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens vond dit een schending uitmaken van het EVRM. Het Mensenrechtenhof
kwam tot deze conclusie door veelvuldig te verwijzen naar het VRPH, onder meer
naar de artikelen 12 en 27. Het automatisch, volledig en zonder een regelmatige
evaluatie ontnemen van stemrecht kan immers niet door de beugel.
B.

Doorwerking

Het recht om deel te nemen aan verkiezingen – zowel actief als passief – wordt
gekwalificeerd als grondrecht van de eerste generatie en is volgens de klassieke
theorie rechtstreeks uitvoerbaar. De directe werking geldt niet voor het hele
artikel, vermits ook grondrechten van de tweede generatie opduiken.
Met betrekking tot dit kiesrecht bevat het artikel een aantal rechten die zo
elementair zijn dat ze louter raken aan het beschermen van een basisrecht,
bijvoorbeeld het principe van de geheime stemming. Wat betreft het uitoefenen
van openbare functies, bevat het verdragsartikel een discriminatieverbod dat
directe werking heeft. Deze directe werking geldt niet voor het luik dat handelt
over de maatregelen die genomen moeten worden om de uitoefening van
openbare functies te bevorderen.582

2.1.32. ARTIKEL 30: DEELNAME AAN HET CULTURELE LEVEN,
RECREATIE, VRIJE TIJDSBESTEDING EN SPORT

A.

Inhoudelijk

Het omvangrijke artikel 30 raakt aan verschillende belangrijke facetten van het
maatschappelijk leven: cultuur, recreatie, vrije tijdsbesteding en sport. Door de
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instemming met het Verdrag verbinden staten zich ertoe om op deze domeinen
passende maatregelen uit te vaardigen zodat personen met een handicap kunnen
deelnemen aan deze aspecten van het maatschappelijke leven.
In de eerste plaats moet het culturele leven op gelijke wijze toegankelijk zijn
voor personen met een handicap. Televisieprogramma’s, films, theater e.a. moeten
in een toegankelijke vorm worden aangeboden en dit binnen toegankelijke locaties
(theaters, musea, bioscopen). Ten tweede moeten staten stappen ondernemen om
persoonlijke ontwikkeling in de creatieve en artistieke sfeer te bevorderen.
Vervolgens mogen intellectuele eigendomsrechten geen belemmering vormen
voor de toegang tot cultuur. Ten vierde moeten verdragsstaten de taalkundige en
culturele identiteit van personen met een handicap erkennen, respecteren en
ondersteunen. Hieronder vallen onder andere gebarentaal en dovenculturen. Ten
slotte moeten recreatie en sportactiviteiten worden opengesteld voor personen
met een handicap. De stappen die de staten hiertoe moeten ondernemen, behelzen
onder meer: deelname aan sportactiviteiten op alle niveaus aanmoedigen en
bevorderen, waarborgen dat specifieke activiteiten kunnen worden georganiseerd
en ontwikkeld, waarborgen dat deelname aan activiteiten is verzekerd e.a.
Doorwerking583

B.

Hoewel van deze rechten doorgaans wordt aanvaard dat ze geleidelijk aan worden
gerealiseerd, is directe werking voor bepaalde elementen van dit artikel niet
ondenkbaar. Te denken valt aan het recht op erkenning van de gebarentaal en de
dovencultuur. Artikel 27 BUPO-Verdrag erkent dat minderheden recht hebben
om in hun gemeenschap hun cultuur te beleven en hun taal te gebruiken. Het
nieuwe artikel van het VRPH gaat verder door de erkenning van die talen te
verplichten. In feite kan dit worden opgevat als een modernisering van artikel 27.
Daarnaast betreft het een toepassing van het non-discriminatiebeginsel.
De andere elementen uit het artikel hebben rechtstreekse werking in zoverre
zij discriminatie verbieden. Zo schrijft de derde paragraaf voor dat de
verdragspartijen hun regelgeving moet aanpassen zodat intellectuele
eigendomsrechten geen onredelijke of discriminatoire belemmering vormen op de
toegang van personen met een handicap tot cultuur.
Andere delen van het artikel houden een verwezenlijkingsplicht in, zoals het
aanbieden van kansen om creatieve talenten te ontwikkelen en het voorzien in
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aangepaste sporttrainingen. Deze verplichtingen zijn onderworpen aan het regime
van de progressieve verwezenlijking.
Interessant om in deze context even bij stil te staan, is het arrest van het hof
van beroep te Gent van 20 januari 2011.584 De zaak ging over een persoon met een
auditieve handicap die zich bij een reisbureau had ingeschreven voor een
avontuurlijke rondreis in een ver land. De reisorganisator weerhield zijn
inschrijving omwille van veiligheidsredenen, tenzij hij op eigen kosten een
permanente begeleider zou voorzien. Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en
voor Racismebestrijding startte hiertegen een gerechtelijk procedure op grond van
een daad van discriminatie. In graad van beroep oordeelde het hof dat de
aanwezigheid van zijn auditieve beperking heeft geleid tot de weigering om deel te
nemen aan de reis. Niettemin had het hof oog voor het feit dat het gaat over een
avontuurlijke vakantie en geen strandvakantie. De eis om permanent en op kosten
van de reiziger een begeleider te voorzien, was volgens het arrest onredelijk en
overdreven. Indien de organisator had bereid geweest om te werken met een gsm
met trilfunctie of met schriftelijke briefings had deelname aan de reis geen enkel
probleem geweest. De reisorganisator werd veroordeeld.
Dat dit niet altijd via gerechtelijke weg moet verlopen, bewijst volgende casus.
Het Interfederaal Gelijkekansencentrum heeft onlangs via constructief overleg
met een reisorganisatie een oplossing gevonden voor drie personen met een
handicap. Een vzw voor mensen met een verstandelijke en motorisch handicap
wou een groepsreis maken naar Spanje. Drie personen van deze groep zitten in een
rolstoel die mee vervoerd zou moeten worden met de bus. Het reisbureau hanteert
de politiek dat elke persoon maar één bagagestuk mag meenemen en beschouwt
de rolstoel van de drie personen als zijnde een bagagestuk. Deze personen zouden
bijgevolg geen bagage meer kunnen meenemen. Na overleg van het Centrum met
de reisorganisatie wordt een oplossing uitgewerkt. Het reisbureau zal twee van de
drie rolstoelen vervoeren en zal voor de derde persoon een rolstoel ter plaatse
huren en betalen.585
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2.2. ARTIKELEN M.B.T. DE OPVOLGING VAN HET
VERDRAG

2.2.1. ARTIKEL 31: INFORMATIEPLICHT
Staten zijn verplicht om informatie te verzamelen, te verwerken, te actualiseren en
te verspreiden op een manier dat het voor personen met een handicap mogelijk is
deze informatie te consulteren.
Het gegeven dat personen aan dit artikel geen rechten kunnen ontlenen, wil
niet zeggen dat deze bepaling zonder belang is. Het vergaren van informatie maakt
het mogelijk pijnpunten in het beleid van staten bloot te leggen.

2.2.2. ARTIKEL 32: INTERNATIONALE SAMENWERKING
Belangrijk om weten is dat 80% van alle personen met een handicap leeft in een
ontwikkelingsland.586 In diezelfde landen gaat maar liefst 90% van de kinderen met
een handicap niet naar school, waardoor zij veel meer gevaar lopen om het
slachtoffer te worden van geweld en seksueel misbruik. De kans dat zij hulp van
de politie, wettelijke bescherming of preventieve zorg krijgen, is zeer miniem.
Omwille hiervan erkennen staten het belang van de internationale
samenwerking ter verwezenlijking van het VRPH. Daarom verbinden zij zich ertoe
samen te werken met internationale en regionale organisaties en verenigingen van
personen met een handicap.
Voorliggend artikel heeft doorheen de hele onderhandelingsfase aanleiding
gegeven tot discussies.587 Het was vrijwel ook de enige bepaling waar de NoordZuid scheiding zich heel duidelijk aftekende. Tegenstanders van de plicht tot
internationale samenwerking vonden dat een dergelijke verplichting thuishoort in
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een sociaal ontwikkelingsverdrag en niet in een mensenrechtenverdrag. Een
mensenrechtenverdrag zoals het VRPH schept verplichtingen tussen een staat en
zijn onderdanen, niet tussen staten onderling. Daarnaast is in geen enkel ander
verdrag een gelijkluidende verplichting opgenomen. Logischerwijze waren de
ontwikkelingslanden zeer positief gestemd over dit artikel, vermits zij op die
manier konden rekenen op de hulp van de rijke westerse landen om het Verdrag
uit te voeren.588 Voor hen is samenwerking ook de enige manier om toch (een
begin van) uitvoering aan het Verdrag te geven.589

2.2.3. ARTIKEL 33: NATIONALE TENUITVOERLEGGING EN
TOEZICHT590

A.

Algemeen

Over de concrete draagwijdte van dit artikel is door verscheidene auteurs een
diepgaande studie gevoerd.591
Op internationaal vlak waakt een Comité over de goede uitvoering van het
VRPH.592 Dit orgaan beschikt over een tweeledige bevoegdheid. In de eerste plaats
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zal het de tweejaarlijkse rapporten van de staten ontvangen en hierop
aanbevelingen formuleren. Ervaring met andere VN-verdragen leert echter dat dit
controlemechanisme onvoldoende sterk is om staten ertoe aan te zetten zich te
schikken naar de verdragsverplichtingen.593 Daarnaast wordt het Verdrag
vergezeld van een facultatief protocol dat een individuele klachtenprocedure heeft
geïntroduceerd. Ook hiervan mag de slagkracht niet worden overschat, daar het
verre van een gerechtelijke instantie betreft.594 Daarnaast kunnen enkel
verdragspartijen worden opgeroepen om zich te verdedigen.
Op nationaal niveau moeten daarnaast contactpunten en een intern
coördinatieorgaan worden opgericht.595 Dit coördinatieorgaan dient te worden
opgericht om te vermijden dat het na verloop van tijd niet meer duidelijk zou zijn
wie met de uitvoering is belast. Daarnaast is het aan de verdragspartijen om er voor
te zorgen dat er bruikbare statistieken zijn die de zwaktes in het beleid blootleggen
en het beleid mede kunnen sturen.
Tot slot vereist het Verdrag dat ook het maatschappelijk middenveld, en in het
bijzonder organisaties die personen met een handicap vertegenwoordigen,
volledig bij de opvolging worden betrokken.596
Wegens het gedetailleerde handhavingssysteem is het Verdrag zeker een van
de meest omvattende internationale mensenrechtverdragen.597
Staten kunnen in grote mate kiezen hoe zij het Verdrag omzetten in het eigen
rechtssysteem. Zolang het een steeds verregaandere en efficiënte implementatie
betreft, is de Verenigde Naties tevreden.598 Het VRPH bevat als enige
mensenrechtenverdrag een uitdrukkelijke verplichting om (onafhankelijke)
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structuren – binnen en buiten de overheid – op te richten met het oog op
implementatie en monitoring.599 Deze structuren moeten worden opgericht in
overeenstemming met de ‘Paris Principles’.600 Het betreft richtlijnen over de
samenstelling en de werking van mensenrechteninstellingen.601 De functies van de
nationale mensenrechteninstellingen zijn gebaseerd op twee fundamentele
principes. Het eerste principes is onafhankelijkheid: de mensenrechteninstelling
moet zowel op functioneel602, op persoonlijk603 als op financieel604 vlak
onafhankelijk zijn. Met het tweede principe wordt een pluralistische samenstelling
van de mensenrechteninstelling bedoeld.605
Ondanks hun juridisch niet-bindende status gelden deze beginselen toch als
een internationale leidraad voor de oprichting van elke nationale
mensenrechteninstelling. Enkel die instellingen die conform deze principes zijn
opgericht, worden internationaal erkend.606 Met andere woorden, er gaat een
groot gezag uit van deze principes.607 Evenwel bestaat er nog geen systematisch
overzicht van de toepassing ervan, behalve voor de landen van de EU.608
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Deze verplichting is uitermate belangrijk voor het welslagen van het VRPH,
gezien op die manier de correcte toepassing van het Verdrag kan worden
afgedwongen.609 Het instellen van onafhankelijke organen is een onmiddellijke
verplichting waarvoor geen uitstel kan worden getolereerd. Indien er geen efficiënt
rechtsmiddel voorhanden is, kunnen personen die beweren slachtoffer te zijn van
een schending, ervan uitgaande dat zij alle hen ter beschikking staande interne
rechtsmiddelen hebben uitgeput, zodat zij zich, als de betrokken staat het relevante
protocol heeft geratificeerd, meteen kunnen wenden tot het Comité inzake
Rechten van Personen met een Handicap.
Ook de Europese Richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000
houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen
ongeacht ras of etnische afstamming verplicht de Lidstaten van de Europese Unie
om een orgaan op te richten die onder meer vermeende slachtoffers moet bijstaan.
Door de ontstentenis van dergelijke instelling is België in gebreke gesteld wegens
een incorrecte omzetting van voormelde richtlijn. Daarenboven stipuleert artikel
40 van het Gelijkekansendecreet dat de Vlaamse Regering een orgaan moet
aanduiden die in rechte kan optreden ingeval van discriminatie op grond van
bijvoorbeeld een handicap.610
B.

Taak mensenrechteninstellingen

De mensenrechteninstellingen moeten conform paragraaf twee van artikel 33 de
mensenrechten bevorderen, beschermen en monitoren.
De bevordering of promotie van mensenrechten is het verhogen van het
bewustzijn van de mensenrechten door het organiseren van evenementen en
opleidingen of het verspreiden van materialen. De instelling staat niet alleen in
deze bevorderingsopdracht, aangezien de verdragspartijen ook zelf verplicht zijn
om de rechten van personen met een handicap te bevorderen.611
Het beschermen van mensenrechten betekent dat de instelling vermeende
schendingen van mensenrechten zal behandelen door middel van quasirechtelijke bevoegdheden. De instelling tracht vooreerst te zoeken naar
bemiddeling, indien dat onmogelijk is kan zij de vermeende slachtoffers bijstaan
in haar juridische procedures of in hun naam de procedures opstarten.612
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Monitoring betreft het nagaan van de mensenrechten situatie. De instelling
evalueert de overeenstemming van zowel wetgeving als praktijk met de
mensenrechten. Het doel hiervan is om staten te alarmeren over mogelijke
mensenrechtenschendingen alsook om ze te helpen in de implementatie van
maatregelen die dergelijke schendingen kunnen voorkomen.
C.

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum en het Federaal
Migratiecentrum613

Op federaal niveau beschikt België over een orgaan voor de bevordering van gelijke
kansen en de strijd tegen discriminatie, met name het Interfederaal Centrum voor
gelijkheid van kansen en racismebestrijding opgericht bij wet van 15 februari
1993.614 Dit orgaan was enkel bevoegd voor de strijd tegen discriminatie in federale
zaken en niet in bevoegdheden van de gewesten of de gemeenschappen.615
Op de interministeriële conferentie van 12 juli 2011 hebben de federale
overheid, de gemeenschappen en de gewesten samen beslist om het mandaat tot
oprichting en uitbouw van de onafhankelijke instantie toe te vertrouwen aan het
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.616 Deze
onafhankelijke overheidsinstelling is krachtens de wet van 10 mei 2007 ter
bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie sinds 2003 bevoegd voor
materies die verband houden met handicap. Handicap is één van de domeinen
waarvoor het vaakst een beroep wordt gedaan op het centrum.617 België opteerde
dus niet voor een specifieke instelling, zoals andere landen.618
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Meldingen bij het Interfederaal Centrum voor Gelijkheid van Kansen in 2014 per
discriminatiegrond619
Deze onafhankelijke instantie moet de uitvoering van het verdrag bevorderen,
beschermen en opvolgen, zoals bepaald in paragraaf twee van dit artikel.620
De bevorderingsopdracht bestaat erin om personen met een handicap en de
betrokken organisaties en verenigingen informatie te verstrekken over en bewust
te maken van het bestaan van het VRPH, van zijn opzet en van de rechten die het
garandeert. Het gaat zowel om algemene bewustmakings- en
informatieactiviteiten over het Verdrag voor de sector en het grote publiek, als om
meer gerichte acties om bepaalde rechten af te dwingen. De stijging van het aantal
meldingen rond handicap loopt parallel met het uitbouwen van deze taak. Dit is
een illustratie dat de aanpak van het Interfederaal Centrum zijn vruchten
afwerpt.621
De beschermingsopdracht bestaat erin om volledig onafhankelijk juridisch
advies te verstrekken en om mensen te begeleiden die van oordeel zijn dat hun
rechten werden geschonden. Het gaat onder meer om het behandelen van of het
bemiddelen bij individuele klachten, om juridische bijstand, om tussenkomsten
als derde partij voor het gerecht enz. De onafhankelijke instantie mag individuele
klachten in ontvangst nemen, heeft toegang tot de informatie die nodig is om die
klachten te beoordelen en kan op basis van deze klachten eventueel aanbevelingen
voor de overheid formuleren.
De opvolgingsopdracht bestaat erin om na te gaan of de wetgeving, het gevoerde
beleid en de nationale praktijken stroken met het verdrag. Het is tevens de
bedoeling om na te gaan of de maatregelen die de overheid neemt, wel degelijk een
optimale toepassing van het verdrag op nationaal vlak garanderen. Het gaat onder
meer om het verzamelen van informatie, het invoeren van indicatoren op basis
van de mensenrechten, het toepassen van aanbevelingen, het uitvoeren van studies
of het verrichten van onderzoek naar de ervaringen van personen met een
handicap, het voorstellen van strategische beleidslijnen aan mensen die
beslissingen nemen en aan verkozenen enz.
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Voor de gemeenschappen en de gewesten ontbrak een gelijkaardig orgaan.622
In juli 2011 heeft de VN-Mensenrechtenraad in het kader van het universeel
periodiek toezicht België nog gewezen op het feit dat er nog steeds geen nationale
mensenrechteninstelling was.623 De raad trad onder meer het Bureau voor
Grondrechten van de Europese Unie, niet-gouvernementele organisaties zoals
Amnesty International en andere regionale en universele mensenrechtenorganen
bij, die al hun bezorgdheid hadden geuit over het ontbreken van een instelling.624
Het belang van zo’n instelling valt niet te onderschatten.625 De taken van een
mensenrechteninstelling zijn zeer divers en belangrijk voor de effectieve
toepassing van de grondrechten in een land. Zo is deze instelling onder meer
bevoegd voor het sensibiliseren van burgers over mensenrechten, helpt ze hen
omgaan met eventuele schendingen van hun rechten en kan ze controle uitoefenen
op de overheden wat de naleving en bescherming van mensenrechten betreft. Veel
landen zijn daarom al overgegaan tot de oprichting van een algemeen
mensenrechteninstelling. Het betreft organen met een algemeen mandaat, wier
activiteiten zich aldus niet beperken tot één welbepaald mensenrecht.626
België engageerde zich om binnen de vier jaar – dus in de loop van 2015 – een
dergelijke instelling op te richten.627 Ons land schrijft het ontbreken van dergelijke
instelling toe aan de complexe communautaire situatie.628 Daarnaast beloofde het
hoofd van de Belgische delegatie in Genève – toenmalig minister van buitenlandse
zaken Steven VANACKERE – dat België in de loop van 2013 een tussentijds rapport
zou voorleggen met daarin de weergave van de vooruitgang op de werkpunten die
door de leden van VN-Mensenrechtenraad werden geformuleerd.629
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Na jarenlang overleg op de verschillende bestuursniveaus van ons land werd
de knoop doorgehakt om een interfederale instelling op te richten ter bevordering
van gelijke kansen en bestrijding van discriminatie: het interfederaal Centrum voor
Gelijke Kansen en de Strijd tegen Discriminatie en Racisme.630 De federale overheid,
de gemeenschappen en de gewesten hebben immers op basis van artikel 92bis, § 1
van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen via
een samenwerkingsakkoord een ‘interfederale instelling’ gecreëerd die bevoegd is
voor zowel de federale als de deelstatelijke wetgeving.631 De Vlaamse gemeenschap
had ervoor kunnen opteren voor die Vlaamse bevoegdheden een eigen Vlaams
discriminatiecentrum op te richten, maar hiervoor werd geen meerderheid
gevonden.632
Het CGKR is ‘gesplitst’ in een interfederaal en in een federaal centrum. Het
interfederaal centrum (IFC) zal bevoegd zijn voor discriminaties op grond van alle
criteria uit de Antidiscriminatiewet van 2007 in België, maar ook in de deelstaten,
behalve voor discriminatie op basis van geslacht en taal. Voor discriminatie op
grond van geslacht is het federale Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en
Mannen nog altijd bevoegd, maar alleen in federale materies. Over
taaldiscriminatie wordt in alle ‘talen’ gezwegen.
Het Interfederaal Gelijkekansencentrum is daarnaast bevoegd om het
Internationaal Verdrag over de Rechten van Personen met een handicap uit te
voeren. Ondanks het feit dat internationale instrumenten staten niet verplichten
één enkele instelling op te richten, zouden burgers daar ontegensprekelijk baat bij
hebben.633 In België bestaan tal van specifieke mensenrechteninstellingen, zoals
daar zijn het Interfederaal Gelijkekansencentrum, het Instituut voor de Gelijkheid
van Vrouwen en Mannen, het Comité voor de Bescherming van de Persoonlijke
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Levenssfeer, alsook de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind. Deze
verscheidenheid is in de praktijk vaak problematisch, vermits een
mensenrechtenschending niet altijd te herleiden is tot een inbreuk op een specifiek
mensenrecht, maar vaak een aantasting betreft van meerdere mensenrechten.634
Het vroegere federaal Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding had
nog een reeks andere opdrachten: de grondrechten van vreemdelingen
verdedigen, de mensenhandel bestrijden en de migratiestromen objectief in kaart
brengen.635 Deze bevoegdheden zullen in de toekomst worden ondergebracht bij
het Federaal Centrum voor de analyse van migratiestromen, de bescherming van de
grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel.
Het Interfederaal Gelijkekansencentrum zal bestaan uit vier kamers: een
federale, een Vlaamse, een Franstalige en een Brusselse. De Vlaamse kamer van dit
Centrum dient op onafhankelijke wijze de Vlaamse bevoegdheden te behartigen
en rechtsbescherming te bieden voor materies waarvoor Vlaanderen bevoegd is.
Zo heeft het centrum de opdracht gelijke behandeling, gelijke kansen en
evenredige participatie te bevorderen, en elke vorm van discriminatie, uitsluiting,
beperking, uitbuiting of vooroordelen te voorkomen.636 En dit op grond van
leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof,
levensbeschouwing,
politieke
overtuiging,
syndicale
overtuiging,
gezondheidstoestand, handicap, fysieke eigenschap, genetische eigenschap, sociale
positie, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, of nationale of etnische
afstamming. Een belangrijk element is dat de Vlaamse kamer de bevoegdheid heeft
dit alles te toetsen bij alle Vlaamse bevoegdheden, zoals onderwijs, mobiliteit,
cultuur of sport. Daarnaast wordt uitdrukkelijk bepaald dat het Centrum de taken
moet vervullen die zijn voorzien in artikel 33, § 2 van het VRPH.637
Verder kan het nieuwe Centrum binnen de grenzen van zijn bevoegdheden
onafhankelijke adviezen en aanbevelingen richten tot elke overheid te verbeteren
en van de reglementering en de wetgeving.638 Bij toepassing van bepaalde wetten,
634
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decreten en ordonnanties kan de nieuwe instelling in rechte optreden in juridische
procedures.639
Het Centrum zal onderdak vinden in Brussel.640 Daarnaast worden de 13 lokale
meldpunten die Vlaanderen de voorbije jaren heeft opgericht, in het centrum
opgenomen.641/642 De toegankelijkheid van de diensten moet steeds worden
gegarandeerd.
Tot slot vereist het Verdrag dat ook het maatschappelijk middenveld, en in het
bijzonder organisaties die personen met een handicap vertegenwoordigen,
volledig bij de opvolging worden betrokken.643 Hieraan is België tegemoet
gekomen door het overleg tussen de FOD Sociale Zekerheid, de bureaus van de
Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap644 en het Belgian Disability
Forum.645 Uit het aantal handicapgerelateerde dossiers in 2014 blijkt dat het
Centrum bekend is geworden als speler in de strijd tegen discriminatie op grond
van handicap. Waar het Centrum in 2013 al 286 handicapgerelateerde dossiers
behandelde, zijn deze in 2014 nog gestegen naar een totaal van 372 dossiers.646 Uit
de statistieken blijkt dat van de 372 handicapgerelateerde dossiers er 22 procent
betrekking had op onderwijs en 18 procent op werk.647
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racisme 4 juni 2013, Parl.St. Senaat 2012-13, nr. 2137/1, 12.
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racisme 4 juni 2013, Parl.St. Senaat 2012-13, nr. 2137/1, 12.
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www.gelijkekansen.be/Nieuws/tabid/98/articleType/ArticleView/articleId/29/OprichtingInterfederaal-Centrum.aspx.
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http://ph.belgium.be/nl/csnph.html;jsessionid=20CC4323773E1DF92967D2FA9A0F315F;jsessi
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Persdossier Interfederaal Gelijkekansencentrum 3 februari 2015, “2014: de cijfers van het
Interfederaal
Gelijkekansencentrum”,
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Meldingen handicap per domein bij het Interfederaal Centrum voor Gelijkheid
van Kansen in648

2.2.4. ARTIKEL 34: COMITÉ VOOR DE RECHTEN VAN PERSONEN
MET EEN HANDICAP649
In deze omvangrijke bepaling wordt de samenstelling en werking van het Comité
geregeld. Het Comité heeft drie hoofdopdrachten. De eerste is het toezicht
uitoefenen op de periodieke verslagen van de verdragspartijen. De tweede is de
ontvangst en het onderzoek van individuele klachten onder het facultatieve
protocol en de derde is het opstarten en uitvoeren van een onderzoek in geval
betrouwbaar bewijs ernstige en systematische schendingen van het Verdrag
aantoont.

2.2.5. ARTIKEL 35: RAPPORTERING DOOR DE
VERDRAGSPARTIJEN
Twee jaar nadat het Verdrag in een staat in werking is getreden, dient deze staat
een rapport aan het Comité over te maken. Daarna brengen staten minimaal
eenmaal per vier jaar een vervolgrapport uit. Het Comité kan daarenboven te allen
tijden aan een staat vragen een rapport in te dienen. Het wordt een uitdaging voor
de EU om voor de eerste keer een rapport op te stellen, de institutionele
voorwaarden te vervullen enz.650
België heeft in juli 2011 zijn eerste periodiek verslag bij het Comité
ingediend.651 Bij een eerste lezing van het verslag valt het meteen op dat België –
zowel de federale staat als de deelstaten – niet extensief is ingegaan op de genomen
maatregelen ter verdediging van zijn beleid. Dit kan zijn oorsprong vinden in het
stramien van het gevraagde rapport en de hoeveelheid ruimte die er is om het
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Persdossier Interfederaal Gelijkekansencentrum 3 februari 2015, “2014: de cijfers van het
Interfederaal
Gelijkekansencentrum”,
www.diversiteit.be/sites/default/files/documents/article/pd2015-02-03_-_cijfers_2014.pdf.
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www.ohchr.org/en/hrbodies/crpd/pages/crpdindex.aspx.
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X, “EU bekrachtigt VN-Verdrag voor Personen met een Handicap”, TvMR2011, afl. 1, 2.
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www.socialsecurity.fgov.be/docs/uncrpd/UNCRPD%20-%20Rapport%20BE.PDF.
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beleid te verdedigen. Deze ruimte moet in federaal België verdeeld worden tussen
het federaal, gewestelijk en gemeenschapsniveau.
Organisaties van mensen met een handicap mogen naar aanleiding van een
statelijk rapport een schaduwrapport indienen. Dat is een aanvulling op het
rapport van de overheid. De Belgische schaduwrapporten zijn in het najaar van
2011 opgesteld door de Vlaamse burgerrechtenorganisatie GRIP (Gelijke Rechten
voor Iedere Persoon met een Handicap)652en het Belgian Disability Forum.653
Daarnaast heeft het Interfederaal Gelijkekansencentrum een parallel rapport
overgemaakt aan het Comité.654

2.2.6. ARTIKEL 36: BEHANDELING VAN DE RAPPORTEN
Het is de taak van het Comité om de rapporten te onderzoeken en daarover
aanbevelingen te doen. Staten kunnen op deze opmerkingen reageren door onder
meer bijkomende informatie over te maken.
Ingeval de staat de termijn om een rapport in te dienen aanmerkelijk heeft
overschreden, kan het comité een onderzoek starten op basis van betrouwbare
informatie waarover het beschikt.
Het rapporteringsmechanisme stelt volgens sommige auteurs niet veel voor.655
Tot dusver (stand van zaken 9 juni 2015) heeft het Comité al 77 rapporten
onderzocht.656 Volgens criticasters is van een diepgaande analyse evenwel geen
sprake. De eindconclusies van het Comité beslagen slechts tussen de acht en tien
A-viertjes, uitgezonderd China, waar het Comité een iets grondiger onderzoek
heeft gevoerd. Zo is het controleorgaan uitermate bezorgd over de talrijke
ontvoeringen van personen – in het bijzonder kinderen – met een verstandelijke
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GRIP VZW (GELIJKE RECHTEN VOOR IEDERE PERSOON MET EEN HANDICAP), Mensenrechten en
handicap. Schaduwrapport Vlaanderen (België), 2011, GRIP vzw, 91 p.
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BELGIAN DISABILITY FORUM, Verdrag inzake de rechten van de personen met een handicap. 1ste
Belgische verslag. Standpunt van de verenigingen en adviesraden die de personen met een handicap
vertegenwoordigen, 20 februari 2014, 259 p. (consulteerbaar op www.bdf.belgium.be).
654
CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN VOOR RACISMEBESTRIJDING, Parallel rapport van het
centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding bij het eerste periodieke rapport
van België in het kader van de tenuitvoerlegging van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake
de Rechten van Personen met een Handicap, Brussel, Interfederaal Gelijkekansencentrum,
www.diversiteit.be/sites/default/files/documents/publication/parallel_rapport_crpd.pdf.
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J. DHOMMEAUX, “La convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole du
13 decembre 2006”, Rev.Trim.Dr.H. 2013, afl. 95, 544.
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overzicht
van
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rapporten,
zie
www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx.
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handicap. Ook zijn personen met een handicap in China vaak betrokken bij
ernstige mijnongevallen.
De eindconclusies vermelden de positieve en negatieve aspecten en de factoren
die de tenuitvoerlegging van het VRPH belemmeren. In de slotopmerkingen
worden aan de betreffende verdragspartij aanbevelingen gedaan. Het VN-Comité
voor de rechten van personen met een handicap neemt de opvolging van de
geformuleerde aanbevelingen mee in haar volgende evaluatie. De aanbevelingen
ten aanzien van de Belgische overheid worden per onderdeel afzonderlijk
besproken in deel VI.
Naast het uitvaardigen van eindconclusies schrijft het Comité ook general
comments over de toepassing van verschillende artikelen van het Verdrag. Er
bestaan verschillende visies over de juridische waarde van de ‘general comments’
van VN-Comités. Hoewel algemeen aanvaard wordt dat zij geen bindend karakter
hebben, is hun juridische betekenis niet volledig duidelijk.657 KELLER en GROVER
beschrijven de ‘General Comments’ als niet-bindende normen die de rechten en
verplichtingen in de mensenrechtenverdragen interpreteren en voorzien van
specificaties.658 ALSTON beschrijft hun functie als een middel waarmee een VNmensenrechtencomité samengesteld uit experts haar mening distilleert over een
aspect dat voortvloeit uit de bepalingen van het specifieke
mensenrechtenverdrag.659 Het Comité voor de Rechten van Personen met een
Handicap heeft al general comments uitgevaardigd over artikel 9 en artikel 12660
van het Verdrag.661 Momenteel werkt het Comité aan General Comments rond
artikelen 6 (Vrouwen met een handicap), 19 (Zelfstandig wonen en deel uitmaken
van de maatschappij) en 24 (Onderwijs).
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C. BLAKE, “Normative Instruments in International Human Rights Law: Locating the General
Comment”, CHR&GJ 2008, afl. 17, 2.
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H. KELLER en L. GROVER, “General Comments on the Human Rights Committee and their
Legitimacy” in H. KELLER en G. ULFSTEIN, UN Human Rights Treaty Bodies: Law and Legitimacy,
Cambridge, Cambridge University Press, 22012, 129.
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P. ALSTON, “The historical origins of the concept of ‘General Comments’ in human rights law” in L.
DE CHAZOURNES en V. GOWLLAND-DEBBAS (eds.), The International Legal System in Quest of
Equity and Universality: Liber Amicorum Georges Abi-Saab, Den Haag, Martinus Nijhoff, 2001,
755.
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Zie infra hoofdstuk 3.1 onder deel V.
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Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Eleventh session 31 march – 11 April 2014,
General comment No. 1 (2014). Article 12: Equal recognition before the law, CRPD/C/GC/1;
Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Eleventh session 31 March – 11 April 2014,
General comment No. 2 (2014). Article 9: Accessibility, CRPD/C/GC/2 (raadpleegbaar via
www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GC.aspx).
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De general comments zijn niet zonder juridische betekenis, zo dragen zij bij tot
de vertaling van de verwachtingen van verdragspartijen en zetten de verschillende
wetgevers aan hun wetten in overeenstemmingen te stellen met het Verdrag.662 Het
niet-bindend karakter van de general comments betekent niet dat staten vrij zijn
om deze opmerkingen volledig te negeren. Staten zijn verplicht zich te engageren
met en gewicht toe te kennen aan de bevindingen van de VN-comités, ook al
hebben ze finaal het recht de opmerkingen te verwerpen.663 Internationale hoven
en rechtbanken laten zich inspireren door de interpretatieve benaderingen van de
VN-Comités. Het EHRM verwijst in haar rechtspraak frequent naar de ‘general
comments’ van verschillende VN-Comités.664

2.2.7. ARTIKEL 37: SAMENWERKING TUSSEN STATEN DIE
PARTIJ ZIJN EN HET COMITÉ
Dit artikel bevestigt dat staten dienen mee te werken met het Comité. Zij moeten
de leden van het Comité bij de uitoefening van hun mandaat ondersteunen. De
verdragspartijen moeten voldoende aandacht besteden aan de wegen en manieren
om de nationale capaciteiten voor de tenuitvoerlegging van het VRPH te
verbeteren door internationale samenwerking. Zij dienen daarvoor ook aandacht
te hebben voor good practices in andere verdragsstaten.

2.2.8. ARTIKEL 38: BETREKKINGEN VAN HET COMITÉ MET
ANDERE ORGANEN
In paragraaf één wordt vastgelegd hoe het Comité kan samenwerken met
gespecialiseerde organisaties en andere organen.
De tweede paragraaf heeft tot doel de werking van alle Comités te coördineren.
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G. ULFSTEIN, “Individual complaints” in H. KELLER en G. ULFSTEIN (eds.), UN Human Rights Treaty
Bodies: Law and Legitimacy, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, 97.
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G. ULFSTEIN, “Individual complaints” in H. KELLER en G. ULFSTEIN (eds.), UN Human Rights Treaty
Bodies: Law and Legitimacy, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, 115.
664
Bijvoorbeeld: EHRM 28 juni 2011, Nunez/Noorwegen, nr. 55597/09, § 88 (verwijzing naar General
Comments VN-Comité voor de Rechten van het Kind); EHRM 2 oktober 2012, L.B./België, nr.
22831/08, § 74 (verwijzing VN-Comité voor de preventie van foltering); EHRM 6 oktober 2005
Hirst/Verenigd Koninkrijk, nr. 74025/01; EHRM 20 december 2004 Makaratzis/Griekenland, nr.
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2.2.9. ARTIKEL 39: RAPPORTAGE DOOR HET COMITÉ
Per twee jaar brengt het Comité verslag uit bij de Algemene Vergadering en bij de
Economische en Sociale Raad.

2.2.10. ARTIKEL 40: CONFERENTIE VAN STATEN DIE PARTIJ ZIJN
De staten komen bijeen in een conferentie waar aangelegenheden met betrekking
tot de implementatie van het Verdrag kunnen worden behandeld. De Conferentie
wordt voor het eerst ten laatste zes maanden na de inwerkingtreding van het
Verdrag samengeroepen. De volgende bijeenkomsten vinden daarna eenmaal per
twee jaar plaats of wanneer de Conferentie van Staten die Partij zijn daartoe
besluit.

2.2.11. OVERIGE ARTIKELEN
De bepalingen 41 tot 50 behandelen achtereenvolgens: de depositaris, de
ondertekening van het Verdrag, instemming met het Verdrag, organisaties voor
de regionale integratie, de inwerkingtreding, de voorbehouden, de
wijzigingsprocedure, de opzegging, de publicatie van het Verdrag in een
toegankelijk format en tot slot een artikel over de authenticiteit van het VRPH.
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DEEL IV
FACULTATIEF PROTOCOL
Het facultatief protocol is van belang – gelet op de beperkte armslag die uitgaat
van de rapporteringsverplichting – voor de omzetting en de uitvoering van het
VRPH.665 In tegenstelling tot het Verdrag zelf, bevat het rechtsmiddelen die
kunnen worden ingeroepen door individuen of door groepen van individuen die
menen het slachtoffer te zijn van schendingen van de rechten uit het Verdrag.666
Deze regeling is in een apart te ondertekenen en te ratificeren protocol geplaatst
omdat niet alle ondertekende staten bereid waren het klachtenrecht te erkennen.
België was hiertoe wel bereid.
Door het optioneel protocol te tekenen, geeft de Belgische regering het signaal
dat het de realisaties en de afdwingbaarheid van de in het VRPH opgenomen
rechten ernstig neemt. Daarnaast draagt het protocol eveneens bij tot de
zichtbaarheid van de rechten uit het Verdrag.667
Artikel 2, d bevat de zogenaamde local remedies rule waardoor klachten slechts
ontvankelijk zijn indien de interne rechtsmiddelen zijn uitgeput, tenzij deze
interne procedures onredelijk lang gerekt worden. Klachten zijn onontvankelijk
indien ze betrekking hebben op feiten die dateren van vóór de inwerkingtreding
van het protocol, indien zij reeds het voorwerp hebben uitgemaakt van een
onderzoek door het Comité of indien zij al door andere internationale instanties
(zoals bijvoorbeeld door het EHRM) worden of werden behandeld. Het Comité
behandelt geen anonieme klachten, klachten die onverenigbaar zijn met het
VRPH, of misbruiken van het klachtrecht.
Het individuele klachtrecht staat open voor zowel individuen als voor groepen
van individuen, voor zover zij zelf het slachtoffer zijn van een schending van één
van de rechten uit het VRPH. Het Comité kan ook op eigen initiatief een
onderzoek instellen wanneer het geloofwaardige informatie heeft gekregen over
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J. DHOMMEAUX, “La convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole du
13 decembre 2006”, Rev.Trim.Dr.H. 2013, afl. 95, 544.
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Persons with Disabilities” in O.M. ARNARDÓTTIR en G. QUINN (eds.), The UN Convention on the
Rights of Persons with Disabilities. European and Scandinavian Perspectives, Leiden, Martinus
Nijhoff Publishers, 2009, 67.
Intersentia

171

systematische of grove schendingen van de rechten van personen met een
handicap in een bepaalde staat.
Het Comité kan ook met toestemming van een land dat in gebreke is gesteld,
bezoeken ter plaatse organiseren om de inbreuken vast te stellen. Het moet
eveneens waken over de voorziene rapportering door de landelijke contactpunten.
Het Comité is geen gerechtelijk orgaan. Het Comité is een orgaan dat, via
aanbevelingen en een daarop volgende dialoog met de betrokken staat over de
tenuitvoerlegging ervan, wil bijdragen tot rechtsherstel voor de klagers. Voor
personen met een handicap biedt het klachtenprotocol zowel een motivatie om
een meer positieve houding van de interne rechter ten opzichte van de
afdwingbaarheid van de betrokken internationale mensenrechtenstandaarden af
te dwingen, als het perspectief op meer progressieve jurisprudentie over de rechten
van personen met een handicap en de verantwoordelijkheid van de staat voor de
naleving van de rechten van personen met een handicap. Het Comité heeft een
beperkt beschermingsniveau dankzij het individuele klachtenrecht, dewelke echter
niet kan leiden tot een effectieve veroordeling. Deze VN-instantie biedt bijgevolg
slechts een beperkte bescherming van de rechten in het VRPH. Tot dusver zijn via
de procedure van het individueel klachtrecht al acht uitspraken geveld.668
Deze vaststelling doet echter geen afbreuk aan het feit dat de procedure een
hoge publicitaire functie vervult, net zoals het Europees Comité voor Sociale
Rechten dat waakt over het Herzien Europees Sociaal Handvest. Deze commissies
vervullen een belangrijke taak die ook aangeduid wordt als ‘naming and
shaming’.669 In de Vlaamse context hebben deze rapporten een effectieve werking
die waarschijnlijk ook verklaart waarom de rechtspraak eerder dan vroeger
geneigd lijkt te zijn om vorderingen gegrond te verklaren.
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DEEL V
BEVOEGDHEID MET BETREKKING
TOT HET BELEID VOOR PERSONEN
MET EEN HANDICAP IN BELGIË
Binnen dit deel wordt de bevoegdheidsverdeling in België besproken wat betreft
het beleid voor personen met een handicap. Door opeenvolgende
staatshervormingen is de bevoegdheidssituatie in België grondig hertekend.
Hoewel de eindverantwoordelijkheid steeds rust bij de nationale overheid is het
essentieel met het oog op de naleving van internationale verdragen om na te gaan
welke entiteit binnen een verdragspartij bevoegd is voor bepaalde aspecten van de
naleving van de verdragsbepalingen.
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1.
ACTOREN BINNEN HET BELEID VOOR
PERSONEN MET EEN HANDICAP IN BELGIË
De bevoegdheid inzake het beleid voor personen met een handicap berust in België
niet bij één enkele overheid.670 De verschillende bestuursniveaus die ons land rijk
is, nemen elk een deel van het beleid voor hun rekening. Hieronder volgt een kort
overzicht.671
Een aantal domeinen van dit beleid behoren tot de sociale zekerheid, een
domein dat tot de bevoegdheid van de federale overheid behoort. Meer bepaald
vallen onder de sociale zekerheid:
– het stelsel van de invaliditeitsverzekering;
– het stelsel van de arbeidsongevallen;
– het stelsel van de beroepsziekten;
– het stelsel van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap.672
De Directie-generaal (DG) Personen met een handicap van de FOD Sociale
Zekerheid is de sleutelorganisatie binnen de federale overheid.673 Zij is belast met
het toekennen van de inkomensvervangende tegemoetkoming en de
integratietegemoetkoming.674
De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden is door de zesde
staatshervorming geregionaliseerd. De DG Personen met een handicap behandelt
nog tot eind 2015 de aanvragen en dossiers tot het toekennen van een
tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. In deze overgangsperiode gebeurt het
toekennen en behandelen van deze dossiers al voor rekening van de
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W. VAN EECKHOUTTE, Sociaal Compendium 2013-2014, Arbeidsrecht met fiscale notities. Band 1,
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671
Bron:
/www.handicap.fgov.be/sites/5030.fedimbo.belgium.be/files/explorer/nl/brochuregehandicaptenbeleid-belgie.pdf.
672
Bron: www.socialsecurity.fgov.be/nl/over-de-fod/organisatie/wat.htm; DIRECTIE-GENERAAL
PERSONEN MET EEN HANDICAP, Gehandicaptenbeleid in België: een overzicht, Federale
Overheidsdienst Sociale Zekerheid, juni 2013, 4.
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gemeenschappen.675 Daarnaast behandelt zij de procedures voor de erkenning van
een handicap, dit zowel voor kinderen als volwassenen. Tot slot beslist zij ook over
wie in aanmerking komt voor een speciale parkeerkaart en voor een nationale
verminderingskaart voor het openbaar vervoer.
De gemeenschappen staan in voor de persoonsgebonden aangelegenheden
zoals opvoeding, beroepsopleiding en welzijnszorg voor personen met een
handicap. Dat betekent dat de tewerkstelling van personen met een handicap, de
beroepsopleiding, de toekenning van tussenkomsten met betrekking tot
technische hulpmiddelen, de opvang, het bijzonder en geïntegreerd onderwijs e.d.
tot de bevoegdheid behoren van de drie gemeenschappen.676
In Vlaanderen neemt het Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap (kortweg VAPH) het merendeel van deze bevoegdheden voor haar
rekening. Dit agentschap is bij decreet van 7 mei 2004 opgericht in het licht van de
herstructurering van de Vlaamse Overheid, beter bekend onder de naam Beter
Bestuurlijk Beleid.677 Het VAPH is de rechtsopvolger van het Vlaams Fonds voor
Sociale Integratie van Personen met een handicap, dat zelf de opvolger was van het
voormalige Rijksfonds voor de Sociale Reclassering van de mindervaliden.678
De gewesten staan in voor de zaken die te maken hebben met het grondgebied
van het gewest waaronder economie, stedenbouw, toegankelijkheid van
gebouwen, mobiliteit, cultuur, toerisme, …
Ook de provincies hebben een rol te spelen op het vlak van het beleid inzake
personen met een handicap. Zo organiseren de provincies bepaalde initiatieven in
het kader van het vervoer van personen met een mobiliteitsbeperking en de
stimulatie van personen met een handicap tot permanente sportbeoefening.679
Tot slot is het bij de gemeenten dat personen met een handicap bepaalde
aanvragen moeten doen, zoals de aanvraag voor een speciale parkeerkaart of de
aanvraag van een tegemoetkoming.680 Op dit vlak zijn recentelijk een aantal
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veranderingen doorgevoerd. Zo kunnen personen met een handicap vanaf
16 oktober 2013 hun tegemoetkoming, parkeerkaart of andere maatregel ook
aanvragen via het ziekenfonds waarbij ze zijn aangesloten.681 Tot op heden
moesten de mutualiteiten steeds via de gemeenten gaan, maar voortaan krijgen ze
zelf toegang tot Cummunit-e. Dit is een online toepassing waarmee men
aanvragen kan registreren bij de DG Personen met een handicap van de FOD
Sociale zaken. Met de maatregel wilde gewezen Staatssecretaris COURARD bruggen
slaan tussen de verschillende instellingen en een stap zetten in de richting van een
‘uniek loket’ waarbij de persoon met een handicap niet meer bij verschillende
instanties moet aankloppen om maatregelen aan te vragen.682
Samenwerking tussen de verschillende bestuursniveaus: de interministeriële
conferentie. De rol van de interministeriële Conferentie is het bevorderen van een
doeltreffende samenwerking tussen de verschillende bevoegdheidsniveaus. Zij
verenigt verschillende werkgroepen die zich buigen over specifieke aspecten om
een goede regelgeving te ontwikkelen in de strijd tegen discriminatie.
De bij momenten ondoorzichtige bevoegdheidsverdeling tussen de
verschillende bestuursniveaus leidt ertoe dat de overheidsinspanningen voor
personen met een handicap erg verkaveld zijn en moeilijk op elkaar zijn af te
stemmen.683 De samenwerking tussen de verschillende actoren gaat op dit
moment niet ver genoeg. Bijgevolg is het voor personen met een handicap en hun
entourage bijzonder complex om te weten voor welke materie ze bij welke
overheidsinstantie moeten aankloppen. Aan deze problematiek tracht de zesde
staatshervorming tegemoet te komen. Het is evenwel essentieel dat de
bevoegdheden binnen hetzelfde beleidsniveau ook op afdoende mate op elkaar
worden afgestemd. De inclusie van personen met een handicap is immers geen
alleenstaand verhaal, maar vereist doorwerking in alle gebieden van het beleid.
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KB 19 juli 2013 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de
procedure voor de behandeling van de dossiers inzake de tegemoetkomingen aan personen met
een handicap, BS 16 oktober 2013.
Bron: www.courard.belgium.be/nl/communit-e-een-betere-dienstverlening-voor-personen-meteen-handicap; www.handicap.fgov.be/nl/voor-professionals/communit-e-handiweb.
KABINET VAN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, JO VANDEURZEN,
Perspectief 2020 nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap, 9 juli 2010,
www.jovandeurzen.be/sites/jvandeurzen/files/conceptnota%20pmh.pdf, 4-5.
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2.
OVERHEVELING VAN
BEVOEGDHEDEN DOOR DE ZESDE
STAATSHERVORMING
Op dinsdag 11 oktober 2011 stelden de federale onderhandelaars hun
communautair akkoord voor (het zogenaamde ‘Vlinderakkoord’), het was de basis
voor de zesde staatshervorming.684 Dit akkoord heeft de communautaire
pacificatie als hoofddoel. De tweede en derde doelstelling bestaan in een
efficiëntere federale staat en in een grotere autonomie voor de deelstaten.685
Het akkoord bevat enkele beleidsbevoegdheden die geregionaliseerd worden.
Hiervan zijn drie thema’s relevant voor dit onderzoeksrapport: i) hulp aan
personen met een handicap, ii) kinderbijslag en iii) justitie. De hulp aan personen
met een handicap valt onder andere onder artikel 9 (toegankelijkheid) en artikel
20 (persoonlijke mobiliteit) van het VRPH. De kinderbijslag valt onder artikel 23
(de eerbiediging van de woning en het gezinsleven). Wat het justitieel luik betreft,
zijn in hoofdzaak de artikelen 13 tot en met 15 van het Verdrag (toegang tot de
rechter, vrijheid en veiligheid van de persoon en vrijwaring van foltering en andere
wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing) relevant.

2.1. HULP AAN PERSONEN MET EEN HANDICAP
De overheveling van deze bevoegdheid heeft onder andere een administratieve
vereenvoudiging voor de gebruiker en de overheid tot doel. Hiermee tracht men
tegemoet te komen aan de problematiek inzake de complexiteit van het beleid voor
personen met een handicap.686
Het beleid inzake hulp aan personen met een handicap behoorde grotendeels
al tot de bevoegdheden van de gemeenschappen. Door de uitvoering van de zesde
staatshervorming komen daar twee bevoegdheden bij, namelijk de
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De tekst van dit akkoord is te vinden in Parl.St. Kamer 2011-12, nr. 53-1964/016.
W. VERRIJDT, “Algemene beschouwingen bij de Zesde Staatshervorming” in A. ALEN, B. DALLE, K.
MUYLLE, W. PAS, J. VAN NIEUWENHOVE en W. VERRIJDT (eds.), Het federale België na de Zesde
Staatshervorming, Brugge, die Keure, 2014, 3-4.
686
Groenboek zesde staatshervorming, Deel 2: Gezondheidszorg, ouderenzorg en hulp aan personen,
16 september
2013,
www4wvg.vlaanderen.be/wvg/beleid/Documents/groenboek_d3_16092013-2.pdf, 111.
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mobiliteitshulpmiddelen en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.687 Deze
aspecten behoorden daarvoor tot de bevoegdheid van de FOD Sociale
Zekerheid.688

2.1.1. MOBILITEITSHULPMIDDELEN689
Het begrip ‘mobiliteitshulpmiddelen’ moet ruim worden geïnterpreteerd. Het
omvat elk middel dat ertoe strekt de mobiliteit van mindervaliden op de een of
andere manier te verhogen. Onder deze definitie vallen o.a. de rolstoelen,
elektronische scooters, looprekken, en orthopedische driewielfietsen. Vanaf 1 juli
2014 is Vlaanderen integraal bevoegd voor deze materie. De wettelijke grondslag
van deze bevoegdheid ligt in artikel 5, § 1, II, 4°, a van de Bijzondere wet tot
hervorming der instellingen (BWHI).690 De bestaande (federale) regelgeving blijft
tot dusver van kracht tot een deelstaat hetzij deze regelgeving wijzigt, hetzij een
nieuwe regelgeving uitvaardigt.691

2.1.2. TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN692
De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) valt vanaf 1 juli 2014 onder
de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap, het Waals gewest, de Duitstalige
gemeenschap en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie. De
behandeling van de dossiers en de aanvragen is – net zoals bij de
mobiliteitshulpmiddelen – nog niet overgedragen. Tot eind 2015 blijft de FOD

687

I. VOGELAERE, “Gezondheidszorg voor groot stuk naar gemeenschappen (Zesde
Staatshervorming)”, Jura nieuws 25 februari 2014, www.jura.be.
688
DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP, Gehandicaptenbeleid in België: een overzicht,
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, juni 2013, 15.
689
P. HANNES, “Wat betekent de zesde staatshervorming voor de gezondheidszorgsector en de
ouderenzorg?” in J. VELAERS, J. VANPRAET, Y. PEETERS en W. VANDENBRUWAENE, De zesde
staatshervorming: instellingen, bevoegdheden en middelen, Antwerpen, Intersentia, 2014, 370371.
690
Art. 5, § 1, II, 4°, a Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, BS
15 augustus 1980.
691
Bron: www.handicap.fgov.be/nl/tegemoetkomingen/tegemoetkoming-voor-hulp-aan-bejaarden.
692
P. HANNES, “Wat betekent de zesde staatshervorming voor de gezondheidszorgsector en de
ouderenzorg?” in J. VELAERS, J. VANPRAET, Y. PEETERS en W. VANDENBRUWAENE, De zesde
staatshervorming: instellingen, bevoegdheden en middelen, Antwerpen, Intersentia, 2014, 368370; www.handicap.fgov.be/fr/content/consequences-de-la-sixieme-reforme-de-l-etat.
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Sociale Zekerheid de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden toekennen en de
bestaande dossiers opvolgen. Waarna de materie in Vlaanderen onder de
bevoegdheid valt van het intern verzelfstandigd agentschap Vlaams Zorgfonds die
omgevormd wordt tot de IVA Vlaamse sociale bescherming.693 De federale
overheid blijft bevoegd voor de integratietegemoetkoming en de
inkomensvervangende tegemoetkoming.
Voor de gebruikers van de Communit-e wordt de toepassing van de
taalwetgeving relevant. Deze wordt van toepassing op elke aanvraag voor de
THAB. Wanneer men een aanvraag in Communit-e registreert, moeten de
formulieren die men aan de aanvrager meegeeft, opgesteld zijn in de taal van de
regio waar hij/zij zijn officiële woonplaats heeft.694

2.2. GEZINSBIJSLAGEN695
De zesde staatshervorming heeft vanaf 1 juli 2014 ook de bevoegdheid voor de
gezinsbijslagen volledig gedefederaliseerd. Door deze materie als
persoonsgebonden aangelegenheid vast te stellen in de Bijzondere Wet tot
Hervorming der Instellingen zijn de gemeenschappen exclusief bevoegd geworden
voor de gezinsbijslagen.696
Samen met de defederalisering is het recht op gezinsbijslagen grondwettelijk
verankerd als een sociaal en economisch grondrecht.697 Het is het recht van ieder
om ten laste van de bevoegde overheid een bijdrage te ontvangen in de kosten van
onderhoud en opvoeding van de kinderen, wel is het niet de bedoeling een nieuw
subjectief recht te creëren.698
Met betrekking tot decentralisering heeft het Comité bij het VNKinderrechtenverdrag specifiek gewezen op de verplichtingen van staten. De
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Zie art. 7 Decr.Vl. 13 juli 2012 houdende de Vlaamse sociale bescherming, BS 23 augustus 2012
(datum inwerkingtreding te bepalen door Vlaamse Regering); Regeringsverklaring van de
Vlaamse Regering, Parl.St. Vl.Parl. 2014, nr. 31/1, 101.
694
Bron: www.handicap.fgov.be/nl/inhoud/gevolgen-zesde-staatshervorming.
695
H. VERSCHUEREN, “De wijziging van artikel 23 van de Grondwet en de defederalisering van de
gezinsbijslagen” in J. VELAERS, J. VANPRAET, Y. PEETERS en W. VANDENBRUWAENE, De zesde
staatshervorming: instellingen, bevoegdheden en middelen, Antwerpen, Intersentia, 2014, 419460; H. VERSCHUEREN, “De zesde staatshervorming en de defederalisering van de
gezinsbijslagen”, Soc.Kron. 2014, afl. 5, 175-190.
696
Zie hiervoor art. 12 bijzondere wet 6 januari 2014 met betrekking tot de zesde staatshervorming, BS
31 januari 2014; art. 5, § 1, IV BWHI.
697
Art. 23, derde lid, 6° Gw.
698
Parl.St. Senaat 2012-13, nr. 5-2240/1, 2.
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verdragsluitende staten moeten erop toezien dat deelentiteiten die een
bevoegdheid inzake kinderen toegewezen krijgen, tevens de nodige financiële
middelen verkrijgen om aan de verplichtingen opgenomen in het Verdrag te
voldoen.699
Daarnaast geldt ook een standstill-verplichting ten aanzien van dit recht, het
beschermingsniveau dat wordt geboden door de van toepassing zijnde wetgeving
kan niet aanzienlijk verminderen zonder dat daarvoor dwingende redenen van
algemeen belang zijn.700 Dit betekent dat de gemeenschappen die bevoegd worden
steeds voldoende financiële middelen moeten voorzien om alzo te verhinderen dat
de hulp aanzienlijk zou dalen. Voor het overige bezitten de nieuw bevoegde
overheden een grote beleidsvrijheid om het recht op gezinsbijslag te regelen.701
Wat wordt er nu allemaal overgeheveld van het federale naar het deelstatelijke
niveau? Dit betreft de gehele gezinsbijslagregeling voor werknemers, voor
zelfstandigen en voor overheidspersoneel, alsook de gewaarborgde
kinderbijslagregeling. Het gaat niet alleen over de basisbedragen, maar ook om
allerlei toeslagen die thans worden toegekend, zoals de toeslag voor kinderen met
een handicap.702 De gemeenschappen bepalen zelf het toepassingsgebied, de
rechthebbenden die het recht op kinderbijslag openen, de rechtgevende kinderen,
het bedrag van de kinderbijslag, het ontstaan en behoud van het recht op
kinderbijslag, de betaling van de kinderbijslag e.d.703
Artikel 47/5 van de Bijzondere Financieringswet704 regelt de financiering van
de bevoegdheidsoverdracht die met ingang van het begrotingsjaar 2015 aan de
gemeenschappen worden toegekend. De bepaling van de financiële middelen gaat
uit van een basisbedrag van ongeveer 6,4 miljard euro.705 Het bedrag wordt voor
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COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD, General Comment No .5 (2003), CRC/GC/2003/5,
27 november 2003, overweging 40 en 41.
700
GwH 27 november 2002, nr. 169/2002, overw. B.6.4; H. VERSCHUEREN, “De zesde staatshervorming
en de defederalisering van de gezinsbijslagen”, Soc. Kron. 2014, afl. 5, 177; Groenboek zesde
staatshervorming,
Deel
3:
Gezinsbeleid,
16 september
2013,
http://www4wvg.vlaanderen.be/wvg/beleid/Documents/groenboek_d3_16092013-2.pdf, 153.
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H. VERSCHUEREN, “De zesde staatshervorming en de defederalisering van de gezinsbijslagen”, Soc.
Kron. 2014, afl. 5, 177.
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Artikelsgewijze toelichting, Parl.St. Senaat 2012-13, nr. 5-2232/1, 68.
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Artikelsgewijze toelichting, Parl.St. Senaat 2012-13, nr. 5-2232/1, 68.
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Bijz.Wet 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, BS
17 januari 1989.
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Dit bedrag komt overeen met het bedrag, dat voor de bevoegdheidsoverdracht, door de overheid en
de socialezekerheidsinstellingen voor de toekenning van gezinsbijslagen wordt besteed, met
daarin begrepen de beheerskosten (zie Artikelsgewijze toelichting bij het voorstel tot wijziging
van de BWHI, Parl.St. Senaat 2012-13, nr. 5-2232/1, 69.
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de begrotingsjaren 2014 en 2015 geïndexeerd en aangepast aan de evolutie van het
aantal inwoners van 0 tot en met 18 jaar. Het verkregen bedrag wordt onder de
deelstaten verdeeld conform demografische sleutels. De enveloppes van de
deelstaten zullen verder evolueren volgens de consumptieprijzenindex.706

2.3. JUSTITIE

2.3.1. ALGEMEEN
De zesde staatshervorming herziet artikel 151, § 1 van de Grondwet om de
deelstaten te betrekken bij het strafrechtelijk beleid. De gemeenschappen worden
in het bijzonder bevoegd voor de organisatie en de werking van de justitiehuizen
(art. 5, § 1, II BWHI).707
Op justitieel vlak blijft de strafuitvoering een federale bevoegdheid die wordt
uitgevoerd door het directoraat-generaal van penitentiaire inrichtingen. Binnen
die administratie is er een ‘dienst gezondheidszorg’ die de medische zorgen voor
gedetineerden organiseert. Het is de federale overheid die dient in te staan voor de
aanpassing van de cellen en de medische zorgen van gedetineerden.
De Vlaamse overheid is bevoegd voor de bijstand aan personen, waaronder
mensen met een handicap, die in een gevangenis in Vlaanderen of Brussel
verblijven. Er wordt door de Vlaamse overheid ook hulp- en dienstverlening
georganiseerd (zie het Decreet van 8 maart 2013).708 Zo worden de Commissies
tot Bescherming van de Maatschappij (CBM’s) eveneens gedefederaliseerd. Deze
CBM’s beslissen onder andere over de plaats en voorwaarden van de
internering.709
De relevantie van deze opdeling ligt in artikel 15 van het VRPH. Dit artikel
waarborgt personen met een handicap de vrijwaring van foltering en andere
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DE KAMER, Institutioneel akkoord voor de zesde staatshervorming. Een efficiëntere federale staat en
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W. VANDENBRUWAENE, “Justitie: strafrechtelijk beleid, jeugdsanctierecht en justitiehuizen” in J.
VELAERS, J. VANPRAET, Y. PEETERS en W. VANDENBRUWAENE, De zesde staatshervorming:
instellingen, bevoegdheden en middelen, Antwerpen, Intersentia, 2014, 295.
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wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (infra). De vraag
rijst welke overheid materieelrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld wanneer
een geïnterneerde geen aangepaste accommodatie en/of aangepaste verzorging
verkrijgt.
De Belgische staat is in het verleden al meermaals veroordeeld geweest voor
hun ‘aanpak’ van geïnterneerden. Nu de CBM’s onder de Vlaamse bevoegdheid
vallen, bestaat de mogelijkheid dat de Vlaamse overheid wordt gedagvaard door
geïnterneerden die hun rechten willen laten gelden. Het is de vraag op welke wijze
Vlaanderen daarmee omgaat.
In het regeerakkoord 2014-2019 van de nieuwe Vlaamse Regering (Bourgeois
I) is het voornemen opgenomen om het decreet hulp- en dienstverlening aan
gedetineerden verder uit te voeren. Er wordt gewerkt aan een strategisch plan om
in de gevangenissen een betere afstemming te verkrijgen met de behoeften van de
gedetineerden. In samenspraak met de federale overheid wordt tevens gewerkt aan
zorgcircuits voor geïnterneerden.710

2.3.2. INTERNERING
Volgens de nieuwe interneringswet van 2014 die in werking treedt op 1 januari
2016 is internering een veiligheidsmaatregel die er tegelijkertijd toe strekt de
maatschappij te beschermen en de geïnterneerde persoon de zorgen te verstrekken
die zijn toestand vereist met het oog op zijn re-integratie in de maatschappij.711
In de Belgische gevangenissen ligt het aantal geïnterneerden bijzonder hoog,
liefst een kwart van de 3.876 geïnterneerden verblijft daarvan anno 2013 in de
gevangenis.712 Van de 1.143 geïnterneerden die in de gevangenissen zijn
opgesloten, krijgt 80 procent geen of een ondermaatse behandeling. De reden
daarvoor is dat ze in een verkeerde plaats, nl. de gevangenis, zijn opgesloten.713
Vanaf de jaren ’90 is relevante nationale en internationale rechtspraak
ontwikkeld met betrekking tot de geïnterneerde veroordeelde. Het toenmalig
Arbitragehof oordeelde in 1999 dat er geen discriminatie bestaat tussen een
gecolloqueerde en een geïnterneerde, in die zin dat bij collocatie de
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verzorgingsinstelling verplicht is deze persoon op te nemen. Terwijl wanneer de
CBM beslist een veroordeelde te interneren, de verzorgingsinstelling deze persoon
wel kan weigeren. Dit onderscheid is volgens het Arbitragehof naar recht redelijk
verantwoord, aangezien er een objectief verschil bestaat.714 Dit betekent wel niet
dat de overheid van zijn ‘zorgverplichting’ is vrijgesteld. Internering moet steeds
plaatsvinden in een aangepaste inrichting. De overplaatsing van de gevangenis
naar een aangepaste inrichting mag niet voor een onafzienbare tijd worden
uitgesteld, want dit verbreekt het redelijk evenwicht tussen belangen van de
overheid en van de geïnterneerde.715 Het is de taak van de overheid om ervoor te
zorgen dat de geïnterneerde naar een aangepaste inrichting wordt overgebracht.
Daartegenover staat rechtspraak van het Hof van Cassatie dat oordeelde dat
het hoofddoel van internering de bescherming van de maatschappij is, de
behandeling van de geïnterneerde is hieraan ondergeschikt.716 Deze zienswijze van
het Hof van Cassatie strookt niet met de hedendaagse rechtspraak van het EHRM
(infra) en evenmin met de doelstelling van de wet tot bescherming van de
maatschappij. De rechter spreekt de interneringsmaatregel uit met als doel de
behandeling van de geestesgestoorde delinquent.717
Ook internationale organisaties zoals het Comité ter Preventie van Foltering
en het VN-Mensenrechtencomité hebben in het verleden al laten verstaan dat
België op vlak van zorg voor geïnterneerden onvoldoende maatregelen neemt en
niet over voldoende aangepaste inrichtingen beschikt.718 De interneringsmaatregel
moet de persoon een geschikte behandeling bieden, zo niet moet de legitimiteit
van de vrijheidsberoving in vraag worden gesteld.719 Vanuit de Verenigde Naties
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Arbitragehof 30 juni 1999, AA 1999, 905.
GwH, nr. 142/2009, 17 september 2009.
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Cass. 8 september 2010, AR P.10.1058.F.
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zijn standaardregels opgesteld voor de behandeling van de gevangenen. Eén van
deze regels heeft betrekking op geïnterneerden: “Persons who are found to be
insane shall not be detained in prisons and arrangements shall be made to remove
them to mental institutions as soon as possible”.720 Al sinds 1998 klaagt het VNMensenrechtencomité de verontwaardigende situatie van geïnterneerden in de
Belgische gevangenissen aan, de situatie bleef echter quasi ongewijzigd.721 Het
EHRM heeft vaste rechtspraak ontwikkeld omtrent de overeenstemming van de
interneringsmaatregel met artikel 5(1), e) EVRM.722
De interneringsmaatregel is enkel in overeenstemming met dit artikel wanneer (i)
de internering gebaseerd is op voldoende ernstige mentale problemen, (ii) slechts
duurt zolang de mentale problemen voortduren en (iii) er voldoende therapie en
psychiatrische begeleiding is.723
België is al meermaals veroordeeld door het EHRM wegens de slechte
behandeling van geïnterneerden. Het Hof spreekt van een gekend en erkend
structureel probleem van de behandeling van geïnterneerden in België.724 Het
begon met het arrest Aerts725 in 1998, waar het EHRM België veroordeelde omwille
van de toestand van geïnterneerden in de psychiatrische vleugel van Lantin.
Conform de uitspraak van het EHRM kan een vrijheidsberoving enkel rechtmatig
zijn indien de omstandigheden van de vrijheidsberoving in overeenstemming zijn
met het doel ervan. Het doel van de internering is volgens het Hof de behandeling
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van de geïnterneerde. In De Schepper t. België726 ontsnapte België aan een
veroordeling omwille van de uitzonderlijke gevaarlijkheid van de geestesgestoorde
delinquent voor wie er – ondanks de nodige inspanningen van de Belgische Staat
– geen geschikte behandelplaats voorhanden was. De Belgische overheid werd wel
verplicht zo snel mogelijk te voorzien in behandelplaatsen voor eender welke
geestesgestoorde delinquent. In het arrest L.B.727 is België wel veroordeeld voor het
niet verstrekken van een voldoende psychiatrische therapie.728 In drie arresten van
10 januari 2013 veroordeelde het EHRM België omwille van de detentie van
geïnterneerden in de psychiatrische annexen van de gevangenissen, waar ze geen
psychiatrische therapie kregen.729 In arresten van 9 januari 2014 en 3 februari 2015
werd de veroordelingstendens voor de slechte behandeling van geïnterneerden
verder gezet.730
Uit artikel 14 vloeit voort dat de behandeling van ontoerekeningsvatbare
delinquenten ook niet langer in de gevangenissen kan gebeuren731, daar een
handicap geen reden mag zijn tot vrijheidsberoving.732 De vraag is of Vlaanderen
in de toekomst kan worden veroordeeld voor het gebrek aan psychiatrische

726
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begeleiding in de gevangenissen, aangezien zij de bevoegdheid verkrijgen van zorg
(supra). Vlaanderen heeft momenteel over deze problematiek nog geen adequate
totaalvisie ontwikkeld.

2.4. ARBEID
Het institutioneel akkoord over de zesde staatshervorming bevat de overheveling
van een aantal bevoegdheden met betrekking tot de arbeidsmarkt. De gewestelijke
autoriteiten zullen over meer instrumenten beschikken om een op lokale
omstandigheden afgestemd werkgelegenheidsbeleid te voeren.
Onder andere volgende bevoegdheden worden gedefederaliseerd: de controle
op de actieve en passieve beschikbaarheid van werklozen, alle maatregelen inzake
werkgelegenheidsbeleid die gericht zijn op doelgroepen, het betaald educatief
verlof, de gedeelten van de sociale economie die nog federale bevoegdheid waren
gebleven en de Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen.
De verwachting is dat de overheveling van deze bevoegdheden resulteert in een
efficiënter werkgelegenheidsbeleid. De gewesten kunnen door de defederalisering
zelf maatregelen nemen voor doelgroepen op een manier die het best is afgestemd
op de bijzondere omstandigheden.733 Zo heeft Vlaanderen de sociale economie
hervormt door de aanname van twee decreten: het decreet lokale
diensteneconomie en het maatwerkdecreet (zie infra hoofdstuk 6.6. onder deel
VI).
Met uitzondering van de regionalisering van de doelgroepmaatregelen worden
algemeen gezien geen belangrijke federale bevoegdheden die de
arbeidsmarktparticipatie van personen met een handicap beïnvloedt,
overgeheveld.734
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3.

JURIDISCHE BEKWAAMHEID735

3.1. GENERAL COMMENT OP ARTIKEL 12 VRPH
Het Comité stelt op basis van rapporten van verdragspartijen vast dat er een
misopvatting bestaat over de verplichtingen van verdragspartijen onder artikel 12
VRPH. Het is niet tot de verdragspartijen doorgedrongen dat een op
mensenrechten gebaseerd model van handicap een verschuiving impliceert van
een ‘substitute decision-making paradigm’ naar een paradigma dat is gebaseerd op
‘supported decision-making’.736 Het Comité stelt dat personen met een handicap
niet op gelijke wijze door de wet worden behandeld. Zij worden geplaatst onder
een vervangingsregime zoals voogdij en voorlopig bewind. Deze praktijken
moeten worden stopgezet om de volledige gelijkheid voor de wet van personen
met een handicap te verzekeren.737 De handelingsbekwaamheid738 is immers
onmisbaar voor de uitoefening van sociale, economische en culturele rechten en
verkrijgt zelfs een speciale betekenis voor personen met een handicap wanneer zij
fundamentele keuzes moeten maken met betrekking tot hun gezondheid,
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opleiding en werk. De ontneming van handelingsbekwaamheid van personen met
een handicap leidt tot de ontneming van fundamentele mensenrechten.739
Veel verdragspartijen ontnemen de juridische bekwaamheid op basis van de
diagnose van handicap, of wanneer een persoon een beslissing neemt die
beschouwd kan worden als negatief ofwel wanneer de vaardigheden om een
beslissing te nemen als onvoldoende worden bestempeld.740
Het Comité stelt dat verdragspartijen maatregelen moeten nemen om te
voorkomen dat niet-overheidsactoren en private personen zich inmengen in de
bekwaamheid van personen met een handicap. Eén van de doelstellingen van het
bijstandsregime (supported decision) is om personen met een handicap
vertrouwen te laten opdoen en competenties te laten ontwikkelen zodat zij in de
toekomst hun handelingsbekwaamheid zonder of met een meer beperkte bijstand
kunnen uitoefenen. De verdragspartijen zijn tevens verplicht opleiding te voorzien
voor personen die bijstand krijgen zodat zij kunnen beslissen wanneer minder
bijstand of zelfs geen bijstand meer nodig is om de juridische bekwaamheid uit te
oefenen.741
Bij de paradigmaverschuiving van substitute decision-making naar supported
decision-making moeten verdragspartijen een aantal kernbepalingen incorporeren
om in overeenstemming te zijn met artikel 12 VRPH742:
– supported decision making moet voor iedereen toegankelijk zijn;
– alle vormen van ondersteuning/bijstand in juridische bekwaamheid moeten
gebaseerd zijn op de wil en de voorkeuren van de persoon met een handicap
en niet op datgene wat objectief gezien wordt als zijnde het beste voor
hem/haar;

739

General comment No. 1 (2014). Article 12: Equal Recognition before the Law, UN Committee on
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–

–

–
–

de wijze van communicatie mag geen barrière vormen voor de ondersteuning
in juridische bekwaamheid, zelfs niet wanneer deze communicatie slechts
door enkelen wordt verstaan of ongebruikelijk is;
de verdragspartijen moeten ervoor zorgen dat de steun beschikbaar is tegen
minimale of helemaal geen kosten waarbij een gebrek aan financiële middelen
geen belemmering is voor de toegang tot ondersteuning in de uitoefening van
de handelingsbekwaamheid;
steun in besluitvorming mag niet gebruikt worden als rechtvaardiging om
andere fundamentele rechten van personen met een handicap te beperken;
de persoon met een handicap moet het recht hebben om steun te weigeren en
om de ondersteuningsrelatie op elk moment te beëindigen of wijzigen.

3.2. WET VAN 17 MAART 2013
Met de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake de
onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt
met de menselijke waardigheid743 wordt in België het statuut van de
wilsonbekwame personen grondig hertekend.744 De wet trad in werking op
1 september 2014745 en beoogt onder meer de eenmaking van diverse regelingen
van bescherming in het burgerlijk recht. Voor 1 september 2014 waren er vijf
gangbare vormen van bescherming: de regeling voor minderjarigen, de verlengde
minderjarigheid, het voorlopig bewind, de onbekwaamverklaring en de
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toevoeging van een gerechtelijk raadsman.746 Sedert 1 september 2014 worden
deze formules samengebracht en bestaat er nog maar één enkel
beschermingsstatus, genaamd het bewind. Hierbij vertrekt men vanuit het
principe dat kwetsbare personen (zoals personen met een handicap en ouderen)
hun rechten zoveel mogelijk zelf moeten kunnen uitoefenen. Het uitgangspunt
van de wet is dat onbekwaamheid de uitzondering moet blijven en bekwaamheid
de regel. Het recht moet vertrekken van de bekwaamheid en de mogelijkheden van
de persoon, de sociale integratie en participatie van de persoon met een handicap,
de ontwikkeling van zijn zelfstandigheid en zijn zelfontplooiing ondersteunen en
stimuleren.747
Het huidige statuut van voorlopig bewind met betrekking tot goederen geldt
als basis, maar werd uitgebreid naar personen. De complexe en deels achterhaalde
concepten als verlengde minderjarigheid en bijstand van een gerechtelijk
raadsman behoren alzo tot het verleden. Door deze wetswijziging wordt er een
duidelijker onderscheid gemaakt tussen meerderjarigen en minderjarigen; krijgt
de vrederechter een cruciale rol in de procedure en wordt de vertrouwenspersoon
geherwaardeerd. Doordat de bekwaamheid van de persoon de regel dient te zijn,
wordt in het nieuwe beschermingsstatuut de voorkeur gegeven aan de minst
ingrijpende regel en geniet een buitengerechtelijke oplossing de voorkeur. Het
gemeen recht wordt aangepast zodat de vrederechter voortaan in alle gevallen de
beschermde persoon uitdrukkelijk handelingsonbekwaam moet verklaren voor
het stellen van bepaalde rechtshandelingen.748 De vrederechter moet zich in ieder
geval uitspreken over een aantal zeer gewichtige rechtshandelingen. Als de
betrokkene handelingsonbekwaam wordt verklaard, dan wordt die
onbekwaamheid in eerste instantie opgevangen door een bijstandsregime dat
voortaan ook in de wet is uitgewerkt749 Slechts als de bijstand niet volstaat, kan een
vertegenwoordigingsregime worden overwogen.750 Voor sommige handelingen
kan de bewindvoerder nooit bijstand verlenen, laat staan de persoon
vertegenwoordigen, zoals huwen of uit de echt scheiden.751
Verder wordt de lastgeving voor vermogensrechtelijke handelingen als
buitengerechtelijke beschermingsmaatregel omkaderd. Nu is het onduidelijk of
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een lasthebber wel nog mag optreden als een lastgever wilsonbekwaam is
geworden en dus geen kennis meer kan nemen van de rekenschap en
verantwoording. In de toekomst kan de lasthebber blijven functioneren of zijn
mandaat aanvatten op een ogenblik dat de lastgever wilsonbekwaam is, op
voorwaarde dat de lastgeving werd aangemeld bij het vredegerecht of een notaris
en de lasthebber ook als bewindvoerder zou kunnen optreden. Als er zich
moeilijkheden voordoen over de vraag of de lastgever wel wilsonbekwaam is of
over de uitoefening van het mandaat, kan iedere belanghebbende de zaak
aanhangig maken bij de vrederechter die dan de verdere uitvoering of een
rechterlijke beschermingsmaatregel kan bevelen, dan wel de uitoefening van de
lastgeving kan onderwerpen aan een jaarlijkse verslaggevingsplicht. De
buitengerechtelijke bescherming kan ook samen met een rechterlijke bescherming
georganiseerd worden.
In de parlementaire voorbereiding bij de wet van 17 maart 2013 wordt door de
regelgever uitdrukkelijk erkend dat zowel het VRPH als de Aanbeveling van de
Raad van Europa over de juridische bescherming van meerderjarige onbekwame
aan de basis van deze vernieuwingen liggen. Het subsidiariteitsbeginsel is in de
volledige wet terug te vinden. Zo moet de vrederechter in elk dossier maatwerk
verrichten met als uitgangspunt: wat de persoon zelf kan, doet hij zelf. Om dit te
verwezenlijken zijn zeven regimes uitgewerkt waarbij telkens werd beschreven
welke rechtshandeling welk regime volgt.

3.3. OPMERKINGEN VN-COMITÉ
Het VN-Comité is tevreden met de inspanningen die de Belgische wetgever levert
op het vlak van de hervorming van de wetgeving betreffende de
rechtsbekwaamheid. Het stelt vast dat een nieuwe wet inzake de
rechtsbekwaamheid, die de onbekwaamheidsstelsels hervormt, is aangenomen,
maar is terwijl bezorgd over het feit dat deze nieuwe wet nog steeds personen hun
beslissingsmacht ontneemt en geen recht op een beslissingsmacht onder
begeleiding invoert.752
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4.
CONCLUSIES OVER VERHOUDING
BELGISCHE-VLAAMSE BEVOEGDHEDEN
De auteurs van dit boek hebben relatief weinig bronnen teruggevonden inzake de
implicaties van de recente bevoegdheidsoverdrachten naar het Vlaamse niveau.
Daarom is dit deel V relatief beperkt uitgevallen. Deze leemte in het bestaande
onderzoeksveld is evenwel reden tot bezorgdheid. Wanneer men immers
aanneemt dat de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest steeds meer
verantwoordelijkheid verwerven, kan men ook niet blind blijven voor de
uitdagingen die eraan verbonden zijn. De onderzochte aspecten wijzen erop dat
de federale bevoegdheidsuitoefening zijn grenzen heeft bereikt. Nieuwe
bevoegdheidsdomeinen komen naar het Vlaamse niveau toe, maar deze zijn
nauwelijks onderzocht. Er bestaat wel relatief veel literatuur over de
staatshervormingen, maar deze hebben geen specifieke aandacht inzake de situatie
van personen met een handicap.
Meer bepaald lijkt het zorgaspect inzake gedetineerden en de begeleiding van
onbekwamen een punt van aandacht. De besproken paradigma-verschuiving is
niet neutraal in de discussie inzake bevoegdheden. Nu verantwoordelijkheden en
oplossingen steeds meer verschuiven weg van de traditionele sectoren van federaal
beleid (justitie, sociale zekerheid) naar zorgverplichtingen, komt ook de
verantwoordelijkheid van Gemeenschappen en Gewesten steeds meer in het oog.
Adequate begeleiding en zorg voor gedetineerden, begeleiding van personen met
een handicap die bij voorkeur niet juridisch onbekwaam verklaard worden, is
immers een materie die grondwettelijk toekomt aan het Vlaamse niveau.
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DEEL VI
TOEPASSING VRPH IN VLAANDEREN
In de voorgaande delen is het algemeen kader van het VRPH zowel inhoudelijk als
bevoegdheidsrechtelijk uiteengezet. In dit zesde deel wordt de situatie in
Vlaanderen besproken. Het vraagstuk van de conformiteit van het Vlaamse beleid
met het Verdrag is essentieel voor zowel administratie, overheid, academici en
juristen. Alsook voor personen met een handicap zelf die vaak onvoldoende
geïnformeerd zijn over hun rechten. Het beleid moet inclusief van aard zijn, dit is
een beleid dat bij het ontwerpen en verstrekken van normaal gangbare wetten,
richtlijnen, voorzieningen en producten rekening houdt met haar verschillende
doelgroepen van burgers zodat iedereen, zo niet zoveel mogelijk personen er
gebruik van kunnen maken.753
De concrete Vlaamse beleidsmaatregelen moeten steeds worden afgetoetst aan
het hogere referentiekader, zijnde het VN-Verdrag. In de eerste vier hoofdstukken
van dit deel wordt kort stilgestaan bij een aantal algemene rechten die voortvloeien
uit het Verdrag, waaronder het recht op toegankelijkheid en het recht op gelijkheid
en non-discriminatie. Daarna volgt een diepgaande analyse van het recht op
onderwijs, het recht op arbeid en het recht op zorg. In deze analyse worden recente
decretale initiatieven van de Vlaamse overheid gedetailleerd besproken en getoetst
aan het Verdrag.
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V. SORÉE, “Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van Personen met een Handicap
als sleutel tot meer kwaliteit van bestaan”, Ethiek & Maatschappij 2010, jg. 13, nr. 4, 146.
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1.

GELIJKHEID EN NON-DISCRIMINATIE

1.1. OPMERKINGEN VAN HET VN-COMITÉ VOOR
PERSONEN MET EEN HANDICAP
Het VN-Comité neemt kennis van de bestaande anti-discriminatiewetgeving die
het concept van de ‘redelijke aanpassingen’ wettelijk heeft verankerd. Deze
verankering is eveneens terug te vinden in de gemeenschapsdecreten.754
Het VN-Comité blijft wel bezorgd over de situatie van vreemdelingen met een
handicap die in België verblijven en hun woonplaats hebben. Hierover zijn recent
een aantal uitspraken geweest in verband met het recht op tegemoetkomingen aan
vreemdelingen met een handicap. Krachtens artikel 4, § 1 van de Wet
Tegemoetkoming Gehandicapten kan een tegemoetkoming aan een persoon met
een handicap “(…) enkel worden toegekend aan een persoon die zijn werkelijke
verblijfplaats in België heeft en die Belg is of behoort tot de in 2° tot 6° bepaalde
categorieën van vreemdelingen.” Deze tegemoetkomingen kunnen eveneens
worden toegekend aan personen met een handicap die zijn ingeschreven als
vreemdeling in het bevolkingsregister.755 De vraag werd gesteld of er geen sprake
is van discriminatie aangezien er een onderscheid in behandeling bestaat tussen
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Decr.Vl. 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid, BS 23 september 2008; Decr.Vl. 8 mei 2002 houdende evenredige
participatie op de arbeidsmarkt, BS 26 juli 2002; Decr.Vl. 20 maart 2009 inzake de
toegankelijkheid van publieke plaatsen voor assistentiehonden, gewijzigd door het decreet van
28 juni 2013 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 20 maart 2009
betreffende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assisententiehond;
Decr.Fr. 12 december 2008 betreffende de bestrijding van sommige vormen van discriminatie;
Decr.D. 19 maart 2012 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie; Decr. W.
6 november 2008 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie zoals gewijzigd door
decreet van 19 maart 2009; Decr.W. 23 november 2006 inzake de toegankelijkheid van publieke
plaatsen voor assisentiehonden; Ord.Br. 4 september 2008 ter bevordering van diversiteit en ter
bestrijding van discriminatie in het Brussels gewestelijk openbaar ambt; Ord.Br. 4 september
2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke behandeling op het vlak van
tewerkstelling; Ord.Br. 18 december 2008 inzake de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor
assisentiehonden; Ord.Br. 19 maart 2009 tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 2003
houdende de Brusselse huisvestingscode.
755
Art. 1, eerste lid 3° KB 17 juli 2006 tot uitvoering van artikel 4, § 2 van de wet van 27 februari 1987
betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap.
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enerzijds personen die zijn ingeschreven in het bevolkingsregister en anderzijds
personen die zijn ingeschreven in het vreemdelingenregister. Het Grondwettelijk
Hof heeft in verschillende arresten geoordeeld dat er geen sprake is van
discriminatie in die zin dat vreemdelingen die in het vreemdelingenregister zijn
ingeschreven weliswaar een band aantonen met België, maar deze band als minder
sterk te beschouwen is dan de band die een vreemdeling heeft met de Belgische
staat wanneer deze in het bevolkingsregister is ingeschreven.756
Het Comité beveelt daarnaast aan om de beroepsprocedure onder de antidiscriminatiewetgeving in die zin aan te passen dat de klagers in staat zijn om een
wettelijk bevel te krijgen dat ze kunnen gebruiken. Alsook om te voorzien in het
verkrijgen van een schadevergoeding indien hun discriminatieklacht gegrond is
bevonden door een wettelijke instantie.
Tot slot dringt het VN-Comité er bij de wetgever op aan om de bescherming
tegen discriminatie te verbeteren onder andere via positieve discriminatie en door
middel van opleiding en training van medewerkers op alle niveaus.757

1.2. REDELIJKE AANPASSINGEN DOOR NIETWERKGEVER IN ARBEIDSCONTEXT
De redelijke aanpassingen zijn niet beperkt tot de loutere arbeidscontext. De
rechtbank van eerste aanleg te Brussel758 oordeelde dat in een arbeidscontext niet
enkel de werkgever wettelijk verplicht is tot het treffen van redelijke aanpassingen,
maar dat deze plicht ook geldt ten aanzien van een niet-werkgever.759 Het betrof in
casu een zelfstandige journalist die wegens een aangeboren hersenverlamming en
motorische problemen in armen en benen zich verplaatst in een rolstoel. In zijn
interviewaanvraag vraagt de journalist om bij de keuze van de locatie van het
interview rekening te houden met zijn beperking. De persattaché weigerde na te
gaan of de locatie van het interview toegankelijk was en beschouwde het als een
louter persoonlijk probleem van de journalist. Het is volgens hem niet zijn taak
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GwH 11 januari 2012, nr. 3/2012; GwH 9 augustus 2012, nr. 108/2012 en GwH 4 oktober 2012, nr.
114/2012.
757
CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES – COMITÉ DES DROITS DES
PERSONNES HANDICAPÉES, Observations finales concernant le rapport initial de la Belgique,
3 oktober 2014, 2; http://socialsecurity.fgov.be/docs/fr/publicaties/uncrpd/uncrpd-aanbeveling180914-fr.pdf.
758
Rb. Brussel 16 juli 2014, AR 13/13580/A.
759
Zie in die zin ook Gent (1e k.) 20 januari 2011, RW 2011-12, 874; A. D’ESPALLIER, “Nondiscriminatie ten aanzien van personen met een functiebeperking: redelijke aanpassingen en het
VN-Verdrag” (noot onder Gent 1e k. 20 januari 2011), RW 2011-12, 880.
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om specifieke maatregelen te nemen en alles aan te passen aan de beperking van
de journalist. De rechtbank besluit dat er sprake is van een gebrek aan redelijke
aanpassingen, alsook van directe discriminatie aangezien de persattaché weigerde
samen te werken met een persoon die zich in een rolstoel verplaatst. Bijgevolg is
in een arbeidscontext ook een niet-werkgever verplicht tot het doorvoeren van
redelijke aanpassingen. De redelijke aanpassingsplicht is als universeel te
beschouwen.
Deze relatief uitzonderlijke zaak herinnert aan het beginsel dat
‘arbeidsbetrekkingen’ in de Discriminatiewet en in de Antiracismewet
geïnterpreteerd dient te worden vanuit een autonome Europese context.
Arbeidsbetrekkingen zijn dus veel ruimer dan traditioneel in België beperkend
gereduceerd tot arbeidsovereenkomsten. In die zin kunnen relaties tussen
vennoten en de eventuele discriminatie van werkende vennoten beschouwd
worden als ‘arbeidsbetrekkingen’ in de Europese zin.760 Art. 3 van de Kaderrichtlijn
2000/78 laat trouwens geen twijfel bestaan over de toepassing van de richtlijn
inzake zelfstandigen. Nu maakt artikel 5, § 1 Antiracismewet evenwel in België de
arbeidsgerechten bevoegd wat betreft discriminatievorderingen inzake
‘arbeidsbetrekkingen’ en krachtens de exemplatieve lijst van artikel 5, § 2 laatste
lid eveneens inzake de “toetreding als vennoot in vennootschappen of maatschappen
van zelfstandige beroepen”. Dit heeft dan ook concreet tot gevolg dat artikel 574,
10° Ger.W. door de Antiracismewet als lex specialis werd vervangen en dat de
arbeidsrechtbank en niet de rechtbank van koophandel bevoegd is inzake
vorderingen tot schadevergoeding of inzake stakingsvorderingen tussen
zelfstandigen voor zover ze het discriminatierecht betreffen inzake
‘arbeidsbetrekkingen’.761 In een vonnis van 2014 bevestigde de arbeidsrechtbank
van Brussel opnieuw dit standpunt, ditmaal inzake een zelfstandige bankagent.762
De Memorie van Toelichting van de wet van 2007 verduidelijkt dat inderdaad de
terminologie van het gemeenschapsrecht zo getrouw mogelijk dient gevolgd te
worden.763
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Arbrb. Brussel 22 oktober 2012, AR 11/16230/A, S.S./NV.L., onniet gepubliceerd, website CGKR; J.F.
GERMAIN en C. EYBEN, “Les sanctions civiles. La nullité et les dommages et intérêts forfaitaires”
in C. BAYART, S. SOTTIAUX en S. VAN DROOGHENBROECK (red.), De nieuwe federale
antidiscriminatiewetten – Les nouvelles lois luttant contre la discrimination, Brussel, die KeureLa Charte, 2008, 365.
761
MvT, Parl.St. Kamer, 51, Doc. 2720/001, www.dekamer.be, p. 5 en 6.
762
Arbrb. Brussel, 28 november 2014, A.R. nr. 11/16230/A, www.diversiteit.be.
763
MvT, Parl.St. Kamer, 51, Doc. 2720/001, www.dekamer.be, p. 5 en 6.
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2.

KINDEREN MET EEN HANDICAP

Artikel 7 VRPH heeft als titel ‘kinderen met een handicap’. Het uitgangspunt is
dat bij alle beslissingen betreffende kinderen met een handicap de belangen van
het kind de eerste overweging vormen.764 Artikel 12 van het Verdrag inzake de
Rechten van het Kind voorziet in het recht voor het kind “(…) dat in staat is zijn
of haar eigen mening te vormen, het recht die mening vrijelijk te uiten in alle
aangelegenheden die het kind betreffen (…).”
Het is de vraag in welke mate een kind met een handicap in staat is om zijn of
haar eigen mening te vormen. Hiervoor wordt verwezen naar het onderdeel over
de juridische bekwaamheid.
De Belgische Grondwet stelt dat het belang van het kind de allereerste
overweging is bij elke beslissing die het kind aangaat.765 Dit principe geldt
uiteraard ook voor kinderen met een handicap. In de praktijk wordt dit principe
slechts zelden correct toegepast zo stelt het Belgian Disability Forum (BDF). Veel
kinderen met een handicap hebben niet of althans niet in dezelfde mate als andere
kinderen toegang tot de goederen en de diensten waarop ze in feite recht hebben
(denk bijvoorbeeld aan de toegang tot onderwijs, de toegang tot sportclubs, de
toegang tot naschoolse opvang,…). Het BDF stelt dat kinderen met een handicap
te systematisch naar gespecialiseerde instellingen worden gestuurd, terwijl inclusie
in de maatschappij het uitgangspunt zou moeten zijn.766
Op dit laatste argument heeft het VN-Comité voor de rechten van personen
met een handicap ingepikt. Het is onrustwekkend dat België één van de hoogste
percentages van Europa heeft wat betreft het plaatsen van kinderen met een
handicap in gespecialiseerde instellingen.767 Daarnaast wijst het Comité op het
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Art. 7 (2) VRPH.
Art. 22bis, § 4 van de gecoördineerde wetten op de Belgische Grondwet, BS 17 februari 1994.
766
BELGIAN DISABILITY FORUM, Verdrag inzake de rechten van de personen met een handicap. 1ste
Belgische verslag. Standpunt van de verenigingen en adviesraden die de personen met een handicap
vertegenwoordigen, 20 februari 2014, 73.
767
N. MEURENS, “Landenrapport over België van de studie over het beleid van de lidstaten voor
kinderen met een handicap”, Brussel, Europees Parlement, directoraat-generaal Intern Beleid:
beleidsondersteunende afdeling burgerrechten en constitutionele zaken, 2013, 11.
Voor meer informatie: Europese Commissie, programma Daphne, directoraat-generaal Justitie en
Binnenlandse zaken, “De-institutionalisering en omvorming van de kinderzorg – een gids voor
goede
praktijken”,
te
raadplegen
via
www.eurochild.org/fileadmin/user_upload/files/thematic_priorities/children_without_parenta
l_care/Daphne_gui de on deinstitutionalisation -July 2007.pdf.
765
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mantra dat kinderen met een handicap niet automatisch worden betrokken in de
beslissingen die hun leven beïnvloeden en aan hen niet de mogelijkheid wordt
geboden hun mening te geven over vragen die hen rechtstreeks aanbelangen. Het
Comité geeft de Belgische overheden de aanbeveling mee om maatregelen te
nemen die de rechten van de kinderen met een handicap beschermen: in die zin
dat deze kinderen worden geconsulteerd over alle materies die hun aanbelangen
en te zorgen voor steun die is aangepast aan zowel hun leeftijd als hun handicap.768
Ook op dit vlak rijst in de toekomst misschien een uitdaging voor Vlaanderen,
nu de zesde staatshervorming de gezinsbijslagen heeft toevertrouwd aan de
gewesten. De impact van het Vlaamse beleid ter zake voor kinderen met een
handicap dient nog te worden onderzocht. De gezinsvergoedingen maken slechts
deel uit van het gehele beleid ter zake, zodat op dit vlak moeilijk directe conclusies
kunnen worden getrokken voor dit rapport.
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CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES – COMITÉ DES DROITS DES
PERSONNES HANDICAPÉES, Observations finales concernant le rapport initial de la Belgique,
3 oktober 2014, 3; http://socialsecurity.fgov.be/docs/fr/publicaties/uncrpd/uncrpd-aanbeveling180914-fr.pdf (1 juni 2015).
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3.
BEVORDERING VAN
BEWUSTWORDING – VLAAMSE MEDIA
Het VRPH focust in artikel 8 op de bevordering van bewustwording en in artikel
21 op de toegankelijkheid van de media. Het stelt zelf een aantal maatregelen voor
die verdragspartijen kunnen nemen om de bewustwording rond personen met een
handicap te bevorderen. De aanmoediging van hun aanwezigheid in de media is
er daar één van.769 Zo werd in 2013 door toenmalig Vlaams minister van Gelijke
Kansen Pascal Smet een campagne opgestart met als doel de stereotypen rond
mensen met een beperking te doorprikken. De campagne “Mensen met een
handicap zijn gewoon mensen, zie ze niet anders.”770 had niet tot doel om de
beperking of handicap te ontkennen, wel om de aandacht elders op te vestigen.
Een beperkte representatie van personen met een handicap kan ervoor zorgen
dat deze groep onzichtbaar wordt gemaakt en daardoor verdwijnt van het
maatschappelijke radarscherm.771
Het vermelden waard is de campagne voor de Special Olympics die aankaart
dat de samenleving zich al te vaak op de beperking fixeert in plaats van op het
talent van personen met een handicap.772 In de campagne zetten bekende sporters
zich in om sporters met een handicap te erkennen en te ondersteunen.
Met betrekking tot media heeft de Vlaamse decreetgever al verschillende
initiatieven genomen om de bewustwording te bevorderen en om personen met
een handicap zelf de mogelijkheid te bieden de media te volgen. Artikel 55 van het
Mediadecreet stelt dat commerciële communicatie niet op die wijze mag zijn
opgezet dat het enige vorm van discriminatie op grond van onder andere handicap
bevat of bevordert.773 De Vlaamse Regering voorziet in het decreet ook de toegang
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Art. 8 (2), c VRPH: “(…) het aanmoedigen van alle onderdelen van de media, personen met een
handicap te portretteren op een wijze die verenigbaar is met het doel van dit Verdrag”.
770
Gelijke kansen in Vlaanderen, “Mediacampagne over mensen met een handicap”,
www.gelijkekansen.be/Nieuws/tabid/98/articleType/ArticleView/articleId/65/Mediacampagneover-mensen-met-een-handicap.aspx.
771
Voor informatie over de vertegenwoordiging van personen met een handicap in
nieuwsuitzendingen wordt verwezen naar een rapport van Sara VISSERS en Marc HOOGHE in
opdracht van Gelijke Kansen in Vlaanderen. (S. VISSERS en M. HOOGHE, Onzichtbare burgers.
Personen met een handicap in het televisienieuws bij VRT en VTM, 2007-2009,
Leuven/Antwerpen, Elektronisch Nieuwsarchief, juli 2010, 75 p.).
772
M. ECKERT, “Kijk naar de sporter maar niet naar zijn ogen”, De Standaard 14 augustus 2014, p. 6.
773
Art. 55 Decr.Vl. 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, BS 30 april 2009.
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tot televisiediensten voor personen met een visuele of auditieve handicap.774 In
haar beheersovereenkomst met de VRT heeft de Vlaamse regering aandacht
gevraagd voor mensen met een beperking. De VRT dient extra inspanningen te
leveren om een zo groot en gevarieerd mogelijk publiek te bereiken (waaronder
personen met een beperking).775 Ze krijgt de operationele doelstelling opgelegd
om binnen haar inclusieve generalistische programmering aandacht te hebben
voor een evenwichtige vertegenwoordiging van alle bevolkingsgroepen.776
Qua personeelsbeleid heeft de VRT een streefcijfer opgelegd gekregen van 1,5%
personen met een arbeidshandicap tegen eind 2014. Eind 2013 was 0,9% van het
personeel een persoon met een arbeidshandicap.777
Het bestrijden van vooroordelen en stereotyperingen gaat nog een stap verder
dan gelijke of ongelijke behandeling.778 Deze bestrijding is van groot belang voor
een daadwerkelijke positieverbetering. Het niet als gelijkwaardig beschouwen van
personen met een handicap kan immers een vruchtbare bodem zijn voor
mogelijke uitsluiting en discriminatie.779 Essentieel hierbij is het gebruik van de
juiste terminologie. De verouderde en denigrerende terminologie (gehandicapte,
andersvalide, verminkte, …) gebruikt voor personen met een handicap moet
worden vermeden.780 De enige correcte en verdragsconforme aanduiding voor de
doelgroep is de term ‘personen met een handicap of personen met een beperking’.
De praktijk in Vlaanderen leert ons echter dat personen met een handicap nog
te weinig in de media verschijnen.781 In de VRT-programma’s is slechts 1% van de
aanwezigen een persoon met een handicap.782 En indien ze al in beeld komen, gaat
het vaak over hun handicap. Ze moeten meer kunnen deelnemen aan gewone
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Art. 151 Decr.Vl. 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, BS 30 april 2009.
Beheersovereenkomst tussen de VRT en de Vlaamse regering – 5. Beleidskader, § 3.
776
6.1.2.2. Diversiteit en doelgroepenbeleid – operationele doelstelling (O.D.) 2.2. –
www.vrt.be/sites/default/files/attachments/Beheersovereenkomst_VRT_2012-2016.pdf.
777
STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING, VRIND 2014, Brussel, Studiedienst Vlaamse Regering,
2014,
262;
VRT,
Jaarverslag
2013,
www.vrt.be/sites/default/files/attachments/VRT_jaarverslag_2013.pdf, 72.
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L.G. GELDHOF en R. OOSTLAND, “Het Gehandicaptenverdrag: een verdrag met implicaties voor
Nederland”, NJB 2008, afl. 28, 1716.
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L.G. GELDHOF en R. OOSTLAND, “Het Gehandicaptenverdrag: een verdrag met implicaties voor
Nederland”, NJB 2008, afl. 28, 1716.
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GRIP VZW & HANDIWATCH, Handicap in de media: waarom en hoe? Handboek voor mediamakers,
Brussel, GRIP vzw, 2010, 16-17 (www.handiwatch.be/sites/default/files/handboek-voormediamakers.pdf).
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GRIP VZW (GELIJKE RECHTEN VOOR IEDERE PERSOON MET EEN HANDICAP), Mensenrechten en
handicap. Schaduwrapport Vlaanderen (België), 2011, GRIP vzw, 23.
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STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING, VRIND 2014, Brussel, Studiedienst Vlaamse Regering,
2014, 260.
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programma’s, maar evengoed ingeroepen worden als experts ter zake (en niet
alleen over hun handicap).
Het VN-Comité heeft eveneens kritiek op het gevoerde beleid. De personen
met een handicap worden in de media hoofdzakelijk voorgesteld als personen met
een gebrek en onvoldoende als burgers die volwaardig deelnemen aan de
maatschappij. Het Comité beveelt aan om naar het grote publiek toe een positief
beeld uit te dragen van personen met een handicap en de bijdrage die zij leveren
aan de maatschappij, en dat alles in nauw overleg met hen.783
Hoewel het op dit vlak moeilijk is om concrete beleidslijnen te formuleren,
moet het belang van deze inspanningsverplichting van de VRT en de media in het
algemeen onderstreept worden. In dit verband is het immers van belang het
fundamenteel onderscheid én het verband tussen stereotypering en discriminatie
te beschrijven.
Stereotypering kan omschreven worden als een veralgemeend beeld inzake
kenmerken toegeschreven aan personen die verondersteld worden te behoren tot
een bepaalde groep.784 Een individu dat tot deze groep behoort, wordt automatisch
verondersteld bepaalde kenmerken te hebben of bepaalde rollen te vervullen,
simpelweg omdat ze tot deze groep behoort. De individuen worden verondersteld
conform te zijn aan het algemene beeld dat men heeft over de groep.785 Vaak
houden stereotypen een waardeoordeel in dat zowel negatief als positief van aard
kan zijn. Personen met een handicap worden nog vaak gestereotypeerd. Wanneer
een persoon met een handicap in beeld wordt gebracht, wordt er te zeer gefocust
op zijn of haar beperking. Het feit dat die persoon ook gewoon mens is en een
dagelijks leven leidt, komt nagenoeg niet aan bod.786
Stereotypen zijn belangrijk in het discriminatierecht aangezien ze mee de
vooroordelen gaan bepalen. Deze vooroordelen vormen de voedingsbodem voor
discriminatie waardoor stereotyperingen zich kunnen manifesteren in
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CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES – COMITÉ DES DROITS DES
PERSONNES HANDICAPÉES, Observations finales concernant le rapport initial de la Belgique,
CRPD/C/BEL/CO/1, 3 oktober 2014, 3, rn. 17-20.
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C. STANGOR, “Vol. Overview” in C. STANGOR (ed.), Stereotypes and Prejudice: Essential Readings,
Philadelphia, Psychology Press, 2000, 1-5.
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S. MADON, M. GUYLL, S. HILBERT en E. KYRIAKATOS, “Stereotyping the stereotypic: when
individuals match social stereotypes”, Journal of Applied Social Psychology 2006, vol. 36, afl. 1,
178.
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J.A. NELSON, “The invisble cultural group: images of disability” in P.M. LESTER en S.D. ROSS (eds.),
Images that iinjure: pictorial stereotypes in the media, Westport, Praeger publishers, 2003, 173195; G. CUMBERBATCH en R. NEGRINE, Images of disability on television, Londen, Routledge,
1992, 180 p.
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discriminatie.787 Stigma, stereotypering en discriminatie zijn geen synoniemen van
elkaar. Discriminatie wijst op een laakbare ongelijke behandeling, terwijl stigma
een andere lading dekt. Toegepast op de handicapssituatie bestaat stigmatisering
van personen met een handicap omdat zij anders zijn dan wat gangbaar is in de
samenleving, wat ertoe leidt dat zij als geviseerd individu (en geviseerde groep) uit
de samenleving geweerd worden.788
Het stigma en de beeldvorming van personen met een handicap moet conform
het sociaal model van handicap worden bijgesteld.789 De actieve participatie in de
maatschappij van personen met een handicap is belangrijk en moet zich als
dusdanig ook weerspiegelen in de media.790 Hierin heeft de VRT, als openbare
omroep, een belangrijke rol te spelen. De VRT moet in de toekomst meer inzetten
op specifieke acties inzake de stereotypering van personen met een handicap. Een
blijvende aandacht van de Vlaamse Regering in de beheersovereenkomst lijkt dan
ook aangewezen.
In het kader van de beheersovereenkomst is ook artikel 31 VRPH (statistieken
en het verzamelen van gegevens) van belang. De overheid is verplicht om relevante
informatie te verzamelen over het aantal tewerkgestelde personen met een
handicap binnen de VRT en het aantal betrokken personen met een handicap in
programma’s van de openbare omroep.791 Het Comité voor de Rechten van
Personen met een Handicap betreurt het huidige gebrek aan systematische
gegevens(opvolging).
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A.S. BAEKEN, Toegankelijkheid in organisaties. Ervaringen van mensen met een fysieke handicap over
de toegankelijkheid op de werkvloer, Masterproef, Master of Arts in Gender in Diversity, 2015,
UGent, 56-57.
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E GOFFMAN, Stigma: Notes on the management of spoiled identity, New York, Simon & Schuster,
1963, 32-33; A. D’ESPALLIER, “Stigma in de weegschaal? Over het gewicht van stigma in
antidiscriminatierecht en in redelijke aanpassingen” in A. ALEN en J. THEUNIS (eds.), Leuvense
Staatsrechtelijke Standpunten vol. 3, Brugge, die Keure, 2012, 204-205.
789
Dit wordt ook erkend door GRIP (GRIP, Standpuntnota. Handicap, beeldvorming en de openbare
omroep. Advies voor de beheersovereenkomst VRT 2016-2020, mei 2015, 3).
790
GRIP, Standpuntnota. Handicap, beeldvorming en de openbare omroep. Advies voor de
beheersovereenkomst VRT 2016-2020, mei 2015, 13.
791
GRIP, Standpuntnota. Handicap, beeldvorming en de openbare omroep. Advies voor de
beheersovereenkomst VRT 2016-2020, mei 2015, 1.
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4.

TOEGANKELIJKHEID

In het eerste tussentijdse Belgische verslag leest men dat bij de betrokken actoren
op alle bestuursniveaus een groot bewustzijn bestaat omtrent het belang van de
toegankelijkheid.792 Zo neemt Vlaanderen een aantal initiatieven ter bevordering
van de toegankelijkheid, zoals een internetsite793 en een handboek794 die
informatie aanreiken over de toegankelijkheid van gebouwen. Daarnaast bestaat
er ook een database die een overzicht geeft van instellingen die toegankelijk zijn
voor personen met een handicap.795 Van echte harde Vlaamse acties is, buiten de
stedenbouwkundige verordening, nog geen sprake. Het middenveld is dan ook
kritisch en meent dat de Belgische overheden het gebrek aan toegankelijkheid te
weinig als een probleem onderkent.796 Zo is een objectieve meting onmogelijk,
daar onvoldoende cijfers voorhanden zijn. Indien deze data er waren, zouden zij
aantonen dat personen met een handicap nog te vaak geconfronteerd worden met
obstakels die deelname aan het openbaar leven onmogelijk of moeilijk maken.797
Zo zijn toiletten in drank- en eetgelegenheden vaak enkel te bereiken via trappen,
waardoor personen met een handicap deze moeilijk zelfstandig kunnen gebruiken.
Via de databank Toegankelijk Vlaanderen is er wel reeds informatie voorhanden
over de toegankelijkheid van bepaalde publiek toegankelijke infrastructuur in
Vlaanderen. De databank is evenwel onvoldoende uitgewerkt en bezit te weinig
informatie om beleidsgefundeerde uitspraken te doen. Het verdient dan ook
aanbeveling om de databank verder uit te werken om zo bijkomende
toegankelijkheidsdoorlichtingen te kunnen uitvoeren. De databank moet meer

792

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID, Implementatie van het VN-Verdrag inzake de
Rechten van Personen met een Handicap: eerste periodieke verslag van België, Brussel, FOD SZ,
2011, 13 (raadpleegbaar via: http://socialsecurity.fgov.be/docs/nl/publicaties/uncrpd/uncrpdrapport-be-nl.PDF).
793
www.toegankelijkgebouw.be.
794
www.toegankelijkgebouwe.be/Handboek/tabid/36/Default.aspx.
795
www.toevla.be.
De databank Toegankelijk Vlaanderen geeft niet enkel een overzicht van toegankelijke instellingen,
maar levert toegankelijkheidsinformatie over allerhande gebouwen die open staan voor het
publiek (hotels, zwembaden, culturele centra, bibliotheken, …).
796
GRIP VZW (GELIJKE RECHTEN VOOR IEDERE PERSOON MET EEN HANDICAP), Mensenrechten en
handicap. Schaduwrapport Vlaanderen (België), 2011, GRIP vzw, 27.
797
GRIP VZW (GELIJKE RECHTEN VOOR IEDERE PERSOON MET EEN HANDICAP), Mensenrechten en
handicap. Schaduwrapport Vlaanderen (België), 2011, GRIP vzw, 27.
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dan nu gehanteerd worden als een centraal beleidsinstrument van de Vlaamse
overheid.
Om meer slagkracht te krijgen voor een toegankelijk Vlaanderen zijn
verschillende organisaties samengevoegd tot één organisatie. Vanaf 1 mei 2015
vormen Enter, Ato, Toegankelijkheidsbureau, Westkans en Intro samen één
organisatie, namelijk het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen. Dit is een extern
verzelfstandigd agentschap ontstaan als gevolg van een beslissing van de Vlaamse
Regering om alle beleidsuitvoerende taken inzake toegankelijkheid binnen één
organisatie onder te brengen.798

4.1. MAATREGELEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID IN
VERBAND MET DE TOEGANKELIJKHEID

4.1.1. TOEGANKELIJKHEID VAN DE OPENBARE RUIMTEN EN
GEBOUWEN
De focus in dit onderdeel ligt op de publiek toegankelijke faciliteiten (bv.
overheidsgebouwen, bakker, slagerij, …). Onder fysieke toegankelijkheid verstaat
men het op zelfstandige wijze kunnen bereiken, betreden en gebruiken van publiek
toegankelijke faciliteiten. Het op zelfstandige wijze houdt het recht in dat een
persoon met een handicap evengoed, als elk ander individu, langs de voordeur
moet kunnen binnengaan.
Deze aangelegenheid wordt in het Vlaamse Gewest geregeld door het besluit
van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige
verordening inzake toegankelijkheid.799 Wat de toegankelijkheid over Vlaamse
overheidsgebouwen betreft, is er geen algemeen kader inzake de
toegankelijkheidsgraad. De Vlaamse overheid wil in de toekomst een zicht krijgen
op deze toegankelijkheidsgraad van alle Vlaamse publiek toegankelijke gebouwen.
Daarvoor heeft de Vlaamse overheid het Toegankelijkheidsbureau800 en Enter

798

Decr.Vl. 28 maart 2014 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven
extern verzelfstandigd agentschap Toegankelijk Vlaanderen in de vorm van een private stichting,
BS 1 april 2014.
799
B.Vl.Reg. 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake
toegankelijkheid, BS 2 september 2009.
800
www.toegankelijkheidsbureau.be.
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vzw801 de opdracht gegeven een checklist en kwaliteitslabel te ontwikkelen
aangaande de toegankelijkheid van Vlaamse overheidsgebouwen.802
De huidige regelgeving scoort een onvoldoende op verschillende vlakken: ze is
te sterk gericht op de fysieke toegankelijkheid, zo wordt slechts in een aantal
artikelen aandacht besteed aan personen met een visuele handicap. Daarnaast kan
een klacht inzake de ontoegankelijkheid van een gebouw niet op basis van deze
regelgeving worden ingediend.803 Dit is enkel mogelijk op grond van de
antidiscriminatiewet wat het dwingend karakter van de regelgeving inzake
toegankelijkheid beperkt.
Ter ondersteuning van bovenstaande kritiek wordt verwezen naar de
beleidsinformatie verzameld door Enter vzw.804
De toegankelijkheid van gebouwen heeft een impact op vele domeinen,
waaronder de rechtspraak. In een strafzaak voor de politierechtbank van
Vilvoorde was de beklaagde een persoon met een handicap.805 De rechtbank uitte
in deze zaak haar ongenoegen over het gebrek aan onderhoud en moderne
voorzieningen in het gerechtsgebouw. De persoon met een handicap kon door de
afwezigheid van aangepaste voorzieningen voor rolstoelgebruikers het gebouw
niet betreden. Het recht op toegang tot de rechter conform artikel 6 (1) EVRM
impliceert ook het recht op fysieke toegang tot de rechter.806 De rechter benadrukte
tevens dat de behandeling van de zaak van een beklaagde met een handicap op een
andere plaats dan de zittingszaal strijdig is met het VRPH. Artikel 13 (1) van het
Verdrag vereist immers dat verdragspartijen personen met een handicap op voet
van gelijkheid met anderen de toegang tot de rechterlijke instanties waarborgen,
hieronder valt de fysieke toegankelijkheid.807 De politierechtbank te Vilvoorde
heeft de zaak voor onbepaalde tijd uitgesteld, meer bepaald totdat de zittingszaal
is ondergebracht in een gebouw dat wel toegankelijk is voor personen met een
handicap.808

801

www.entervzw.be.
VERENIGING VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP (VAPH), “Kwaliteitslabel voor Vlaamse
overheidsgebouwen”, Sterk 2014, nr. 11.
803
Het is wel zo dat er een PV van bouwmisdrijf kan worden opgesteld wanneer de bouwvergunning
een aantal (toegankelijkheids)voorwaarden oplegt die niet worden nageleefd.
804
Toegankelijk Vlaanderen, Beleidsinformatie Toegankelijk Vlaanderen, gegevens verzameld door
Enter vzw, 2014, www.toegankelijkvlaanderen.be.
805
Pol. Vilvoorde 6 januari 2015, NjW 2015, nr. 319, 246-248.
806
EHRM 14 september 2010, Carcas/Roemenië, nr. 32596/04, § 47-48.
807
A. D’ESPALLIER, S. SOTTIAUX en J. WOUTERS, De doorwerking van het VN-Verdrag inzake de rechten
van personen met een handicap, Antwerpen, Intersentia, 2014, 77.
808
C. VAN SEVEREN, “Het non-discriminatoire recht op toegang tot de rechter voor personen met een
handicap”, NjW 2015, nr. 319, 248.
802
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4.1.2. TOEGANKELIJKHEID INZAKE INFORMATIE EN
COMMUNICATIE
Hieronder vallen onder meer de bevordering en het gebruik van braille, het
aanmoedigen van het inzetten van tolken gebarentaal, de toegang tot elektronische
informatie, toegang tot het internet etc. Wanneer bijvoorbeeld internetwebsites
niet voldoende toegankelijk zijn voor personen met een handicap bereikt de
informatie op deze websites ook niet die doelgroep.
De Belgische overheden beschikken over een kwaliteitslabel voor
internettoegankelijkheid, namelijk het AnySurfer-label. Om dit label te kunnen
bereiken moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan.809 De Vlaamse overheid
besliste op 11 juni 2004 dat al hun websites moeten voldoen aan de normen van
het AnySurfer-label. Zo moeten alle nieuwe Vlaamse overheidswebsites sinds
1 januari 2006 toegankelijk zijn voor zowel slechtzienden, blinden,
kleurenblinden, ouderen en mensen met een auditieve of motorische handicap.
Deze doelstelling is, zo blijkt uit cijfers van dienst emancipatiezaken van het
departement bestuurszaken, niet gehaald810:
Uit bovenstaande gegevens kan worden geconcludeerd dat de overheid geen
goede leerling is van haar eigen regels.811 De toegankelijkheid inzake digitale
informatie gaat erop achteruit, terwijl de digitalisering zich verder voortzet.
Het AnySurfer-label vereist wel een volledige toegankelijkheid voor alle
gebruikers. Wanneer de Vlaamse overheidswebsites worden getoetst enkel op vlak
van basistoegankelijkheid scoren deze beduidend beter. Zo zouden 55% van de
Vlaamse overheidswebsites (in 2014) een basistoegankelijkheid bieden voor alle
gebruikers, wat ten opzichte van een jaar voordien ook al een daling is van 9
procentpunten.812 Enige bemerking bij de cijfers is dat deze zijn bekomen door een
steekproef die niet volledig representatief is, aangezien vooral de websites die van
groot belang zijn voor de doelgroep van mensen met een handicap zijn
opgenomen in de steekproef. Nu wanneer de doelgroepenwebsites al onvoldoende
toegankelijk zijn, zal de situatie voor de algemene overheidswebsites vermoedelijk
niet beter zijn.

809

Zie voor de checklist van voorwaarden: www.anysurfer.be/nl/in-de-praktijk/checklist.
Deze gegevens worden door de entiteiten jaarlijks gerapporteerd in het kader van de gelijkekansenen diversiteitsplannen www.bestuurszaken.be/bedrijfsinformatie/toegankelijke-websites.
811
Dit blijkt ook uit: Vr. en Antw. Vl.Parl. 2013-14, 14 januari 2014 (Vr. 630, B. VAN MALDEREN).
812
www.bestuurszaken.be/bedrijfsinformatie/toegankelijke-websites.
810
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4.1.3. TOEGANKELIJKHEID EN TRANSPORT
Vervoersmaatschappij De Lijn voert aan dat tegen 2020 alle bussen en trams
toegankelijk zijn. Maar enkel en alleen toegankelijke bussen en trams volstaan niet.
De wegen naar bushaltes en de bushaltes zelf zijn vaak onvoldoende aangepast en
onvoldoende toegankelijk voor personen met een handicap. Zolang niet alle haltes
en voertuigen toegankelijk zijn, vraagt de lijn aan rolstoelgebruikers om hun rit te
reserveren. De persoon met een handicap moet 2 uur op voorhand reserveren
indien hij wil meerijden met de belbus. Wanneer de persoon met een handicap
kiest voor de gewone bus in een landelijke omgeving dient hij bij voorkeur 48 uur
en uiterlijk 24 uur op voorhand te reserveren. Voor een streeklijn is het verplicht
om 48 uur op voorhand te reserveren.813 Deze reservatieplicht is een rem op de
participatie van personen met een handicap.
De Vlaamse Regering heeft in het regeerakkoord een aantal zaken opgenomen
om het openbaar vervoer toegankelijker te maken. Zo zal de regering wanneer
nieuwe trams en bussen moeten worden aangekocht, kiezen voor volledig
toegankelijke en milieuvriendelijke voertuigen. De stations, perrons en haltes
worden toegankelijker en beter bereikbaar gemaakt.814 Vanaf 2015 start De Lijn
met de uitrusting van bussen met auditieve en visuele halteaankondiging.815
De Vlaamse vervoersmaatschappij de Lijn startte daartoe een inventaris op om
de toegankelijkheidsstatus van de haltes in kaart te brengen.816 Dit kadert in het
project ‘Beheer halte-inventaris’.817 Op basis van deze inventaris zal volgend
onderscheid in toegankelijkheidsstatus worden gemaakt:
– toegankelijk voor personen met een fysieke beperking;
– toegankelijk voor personen met een fysieke beperking mits assistentie van
begeleider;
– toegankelijk voor personen met een visuele beperking.

813

De
Lijn,
Folder
Toegankelijkheid,
https://static.delijn.be/Images/folder_toegankelijkheid_2013_tcm34828.pdf?_ga=1.14234039.1213798702.1414486320.
814
Regeringsverklaring van de Vlaamse Regering, Parl.St. Vl.Parl. 2014, 51 e.v.
815
De
Lijn,
Folder
Toegankelijkheid,
https://static.delijn.be/Images/folder_toegankelijkheid_2013_tcm34828.pdf?_ga=1.14234039.1213798702.1414486320.
816
Deze iventaris staat reeds lang als doelstelling voorop, maar is tot op vandaag nog niet gerealiseerd.
817
Beleidsnota Mobiliteit en Openbare werken 2014-2019, Verslag namens de Commissie voor
Mobiliteit en Openbare Werken uitgebracht door mevrouw Annick De Ridder en de heer Lode
Ceyssens, Parl.St. Vl.Parl. 2014-19, nr. 152/5, 37.
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Deze informatie wordt gekoppeld aan de online routeplanner en aan de info op
halte- en lijnniveau. In eerste instantie moet ingezet worden op toegankelijk
regulier openbaar vervoer. Daar de toegankelijkheid niet voor iedereen kan
worden gegarandeerd, dient ook voorzien te worden in een alternatief en
betaalbaar aangepast vervoer.

4.2. OPMERKINGEN VN-COMITÉ VOOR PERSONEN MET
EEN HANDICAP818
Het Comité is bezorgd over de tekortkomingen op het vlak van toegankelijkheid
voor personen met een handicap, over het feit dat er geen nationaal plan bestaat
met duidelijk becijferde doelstellingen en over het feit dat de tekortkomingen op
het vlak van toegankelijkheid onvoldoende als een probleem worden gezien. De
overheidsmaatregelen zijn hoofdzakelijk gefocust op de toegankelijkheid van
personen met een fysieke handicap en nauwelijks op de toegankelijkheid van
personen met een auditieve, visuele, intellectuele of psychosociale handicap.
Deze laatste bemerking is ook door het BDF gemaakt: “Een constante op het
vlak van de toegankelijkheid is dat er systematisch enkel over de fysieke
toegankelijkheid wordt gesproken.”819
Het VN-Comité vereist van de verschillende overheden dat ze een juridisch
kader creëren met duidelijke objectieven en verplichtingen inzake
toegankelijkheid. Dit zowel op het vlak van gebouwen, wegen en transport als op
het vlak van diensten en digitale toegankelijkheid. Hierbij vereist het VN-Comité
een uitgewerkt tijdschema waarbinnen de overheden de nodige aanpassingen gaan
doen. Er kan onder andere worden gedacht aan een soort van 2020-doelstelling
inzake de toegankelijkheid van overheidswebsites. Daarnaast vereist het Comité
ook een verdere erkenning van de gebarentaal, met een bijzondere aandacht voor
de rechtshandhavingsprocedures en de toegang tot justitie.820

818

819

820

COMITÉ VOOR DE RECHTEN VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP, Slotopmerkingen betreffende het
initiële verslag van België, Verenigde Naties, CRPD/C/BEL/CO/1, rn. 21-22.
BELGIAN DISABILITY FORUM, Verdrag inzake de rechten van de personen met een handicap. 1ste
Belgische verslag. Standpunt van de verenigingen en adviesraden die de personen met een handicap
vertegenwoordigen, 20 februari 2014, 86.
COMITÉ VOOR DE RECHTEN VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP, Slotopmerkingen betreffende het
initiële verslag van België, Verenigde Naties, CRPD/C/BEL/CO/1, rn. 21-22.
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4.3. BELEIDSAANBEVELING
Om tot volwaardige maatschappelijke participatie te komen is toegankelijk
openbaar vervoer een basisvoorwaarde. Hoewel aanzienlijke inspanningen zij
geleverd ter verbetering van de toegankelijkheid van de dienstverlening van De
Lijn, blijven deze investeringen te beperkt. In dit kader is de afschaffing van
sommige belbussen, zonder evenwaardig alternatief, onaanvaardbaar. Het is een
stap achteruit in de participatie van mensen met een handicap aan de
maatschappij.
Er is slechts schaarse rechtspraak over de toegankelijkheid. Zo heeft een
politierechter uit Vilvoorde geweigerd uitspraak te doen in zaak omtrent een
snelheidsovertreding door een rolstoelgebruiker omdat de rechtbank niet
toegankelijk en onaangepast is voor rolstoelgebruikers.821
Maar verder is nauwelijks rechtspraak terug te vinden over deze problematiek.
Allicht speelt het feit dat het meestal gaat om kleine bedragen, zodat de klagers
geen motief hebben om een dure gerechtelijke procedure te starten. Justitie
behoort alsnog niet tot de Vlaamse bevoegdheid als zodanig. Wel valt op dat
klagers wel een alternatief zoeken in de pers om de problematiek aan te klagen.
Wegens het ontbreken van specifieke rechtspraak en rechtsleer kunnen op dit
vlak niet onmiddellijk juridische conclusies worden getrokken. Wel dient rekening
gehouden te worden met de kritische opmerkingen van het VN-Comité bij de
rapporteringen. Hoewel het Vlaamse niveau nog niet bevoegd is inzake justitie in
het algemeen zouden er wel implicaties kunnen zijn op het
rechtshandhavingsniveau van de lokale overheid. Dit kan o.a. van belang zijn bij
de GAS-boetes.
Het verdient wel aanbeveling om de toegankelijkheid van Vlaanderen meer in
kaart te brengen. Daartoe kan verder worden ingezet op de uitbreiding van de
databank Toegankelijk Vlaanderen. De overheid zou beleidsindicatoren en
toegankelijkheidsonderzoeken in de toekomst moeten kunnen koppelen aan deze
databank.

821

Pol. Vilvoorde 6 januari 2015, NjW 2015, nr. 319, 246-248.
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5.
INCLUSIEF ONDERWIJS IN HET
VLAAMSE ONDERWIJSLANDSCHAP

INLEIDING
Het grondrecht op onderwijs wordt dermate fundamenteel aanzien dat het in tal
van gezaghebbende verdragsteksten is geïncorporeerd.822 Specifiek voor de
onderwijssituatie van personen met een handicap is het VN-Verdrag inzake de
Rechten van Personen met een Handicap. Het Verdrag waarborgt in artikel 24 het
recht op onderwijs voor alle personen met een handicap. Het artikel beschrijft de
stappen die moeten worden ondernomen om tot inclusie te komen. De
verdragspartijen moeten het recht op onderwijs zonder discriminatie en op basis
van gelijke kansen garanderen. Daartoe moeten de verdragsluitende staten een
‘inclusief onderwijssysteem’ op alle niveaus waarborgen.
Door de invoering en de ratificatie van het VN-Verdrag823 moet de Vlaamse
decreetgever bij het uitwerken van het onderwijsbeleid rekening houden met de
verplichtingen die voortvloeien uit het Verdrag. De overheid heeft de verbintenis
opgenomen om het recht op toegang tot inclusief onderwijs te garanderen.824 Om
in overeenstemming te komen met het VRPH heeft de Vlaamse Regering in het
voorjaar van 2014 een nieuw decreet uitgevaardigd, het M-decreet.825 Het decreet

822

Art. 13 Verdrag inzake de Economische, Sociale en Culturele Rechten; art. 10 Verdrag inzake de
Uitbanning van Alle Vormen van Discriminatie van Vrouwen; art. 28-29 Verdrag inzake de
Rechten van het Kind; Unesco Conventie tegen Discriminatie in het Onderwijs; art. 2 Eerste
aanvullend Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden, BS 19 augustus 1955; art. 24 Verdrag inzake de Rechten van Personen
met een Handicap.
N. HARRIS, Education, Law and Diversity, Oxford, Hart Publishing, 2007, 37; D. RAY en N. B. TARROW,
“Human Rights and Education: An Overview” in N.B. TARROW (ed.), Human Rights and
Education, vol. 3, Oxford, Pergamon Press, 2014, 5-7.
823
Decr.Vl. 8 mei 2009 houdende instemming met het verdrag inzake de rechten van personen met een
handicap, en het facultatief protocol bij het Verdrag inzake de rechten van personen met een
handicap, opgemaakt in New York op 13 december 2006, BS 3 augustus 2009.
824
Adv.RvS nr. 49.437/1 van 28 april 2011 over een voorstel van decreet dat geleid heeft tot het decreet
van 25 november 2011 betreffende het inschrijvingsrecht, Parl.St. Vl.Parl. 2010-11, nr. 1042/2.
825
Decr.Vl. 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften,
BS 28 augustus 2014.
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heeft als doelstelling maatregelen te nemen met betrekking tot onderwijs aan
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in zowel het gewoon als het
buitengewoon onderwijs.826 Het decreet is een stap in de richting van een inclusief
onderwijssysteem. In wat volgt wordt het M-decreet op verschillende vlakken
getoetst aan de verplichtingen voortvloeiend uit het VN-Verdrag en meer specifiek
uit artikel 24. Starten doen we met een schets van de huidige Vlaamse
onderwijssituatie die, zo zal blijken, momenteel niet inclusief is. In de
daaropvolgende paragrafen worden de essentiële kernpunten in de realisatie van
inclusief onderwijs geanalyseerd. Elk kernpunt start met een weergave van de
huidige situatie en knelpunten, waarna specifieke beleidsaanbevelingen worden
geformuleerd ten aanzien van de Vlaamse Regering.

5.1. HET VLAAMSE ONDERWIJSLANDSCHAP
Om stappen te zetten ter realisatie van artikel 24 van het VRPH heeft de Vlaamse
Regering op 21 maart 2014 het decreet betreffende de maatregelen voor leerlingen
met een specifieke onderwijsbehoefte (hierna: het M-decreet)827 uitgevaardigd.828
Dit decreet is een eerste stap in de ontwikkeling van een inclusieve
onderwijsomgeving op langere termijn.829 Een eerder genomen verregaander
wetgevend initiatief van de Vlaamse regering, namelijk het voorontwerp van
decreet betreffende de leerzorg830, had het in 2008 niet gehaald.831 Hoewel dit
voorontwerp opnieuw ter sprake kwam in de parlementaire voorbereiding bij het
M-decreet besliste de Vlaamse regelgever om voorlopig geen decreet Leerzorg aan
te nemen. De Vlaamse Regering haalde aan dat er bij de sociale partners een

826

MvT bij ontwerp van decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften, Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2290/1, 3.
827
Decr.Vl. 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften,
BS 28 augustus 2014.
828
MvT, Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2290/1, 5.
829
VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS, “Mededeling: toelichting bij het
decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (Mdecreet)”, Brussel, 16 januari 2014 err. 21 oktober
2014, http://ond.vvksoict.com/vvksosites/UPLOAD/2014/M-VVKSO-2014-007.pdf, 1.
830
Vl.Reg. Voorontwerp van decreet leerzorg, 19 november 2008. De tekst van het voorontwerp en de
memorie van toelichting bij het voorontwerp zijn te consulteren via:
www.ond.vlaanderen.be/nieuws/2008p/1119-leerzorg.htm).
831
G. DE BECO, “Het decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften (M-decreet). Een eerste stap in de juiste richting?”, TORB 2014-15, 4.
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draagvlak ontbreekt voor dergelijk decreet en dat de beschikbare budgettaire
middelen te beperkt zouden zijn.832/833
In de context van het VRPH is een gebrek aan budgettaire middelen evenwel
geen correct argument om een maatregel niet door te voeren. Het is natuurlijk wel
een realiteit dat er limieten bestaan qua budgettaire haalbaarheid van
maatregelen.834 De overheid is onder het VRPH verplicht om de beschikbare
middelen maximaal in te zetten om inclusief onderwijs te verwezenlijken. Dit
conform de progressieve realisatieplicht die op de overheid rust (supra).835
Het advies over inclusief onderwijs van de Vlaamse onderwijsraad en andere
wetenschappelijke onderzoeken geven aan dat het samen zetten van kinderen met
diverse capaciteiten een positieve invloed heeft op de cognitieve
onderwijsresultaten van leerlingen met een beperking, alsook op hun persoonlijke
en sociale ontwikkeling.836 Voorts herbevestigt recent onderzoek dat de lees-,
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MvT, Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2290/1, 3-4.
J. LIEVENS, “Kroniek onderwijsrecht”, TBP 2014, afl. 8, 514.
834
Adv.RvS nr. 54.205/1 van 29 oktober 2013 over een voorontwerp van decreet ‘betreffende
belangrijke en noodzakelijke maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften’,
Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2290/1, 192.
835
G. DE BECO, “The right to inclusive education according to article 24 of the UN Convention on the
Rights of Persons with Disabilities: background requirements and (remaining) questions”,
Netherlands Quarterly of Human Rights 2014, vol. 32, afl. 3, 276-277 en 281.
De plicht tot het doorvoeren van redelijke aanpassing kent wel directe werking en is niet afhankelijk
van de progressieve realisatie.
836
VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, Advies over inclusief onderwijs, Brussel, 7 juli 1998, 11 (raadpleegbaar
via www.vlor.be/sites/www.vlor.be/files/advies/AR07071998.pdf); D. KONZA, “Inclusion of
students with disabilities in new times: responding to the challenge” in P. KELL, W. VIALLE, D.
KONZA en G. VOGL (eds.), Learning and the learner: exploring learning for new times, University
of Wollongong, 2008, 39-64; D.A. COLE, “Social integration and severe disabilities: A
longitudinal analysis of child outcomes”, Journal of Special Education 1991, vol. 25, afl. 3, 340351; J.C. JENKINSON, Mainstream or special? Education Students with Disabilities, Londen,
Routledge, 155 p.; H.L. WANG, “Should All Students with Special Educational Needs (SEN) Be
Included in Mainstream Education Provision? – A Critical Analysis”, International Education
Studies 2009, vol. 2, afl. 4, 159; P. HUNT, F. FARRON-DAVIS, S. BECKSTEAD, D. CURTIS en L.
GOETZ, “Evaluating the effects of placement of students with severe disabilities in general
education versus special education”, Journal of the Association for Persons with Severe Handicaps
1994, vol. 19, afl. 3, 200-214; E.T. BAKER, M.C. WANG en H.J. WALBERG, “The effects of inclusion
on learning”, Educational Leadership 1994, vol. 52, afl. 4, 33-35; D. MITCHELL, Education that
fits: Review of international trends in the education of students with special educational needs,
University
of
Canterbury,
2010,
https://www.educationcounts.govt.nz/__data/assets/pdf_file/0016/86011/Mitchell-ReviewFinal.pdf, 133-136; C. MOORE, D. GILBREATH en F. MAIURI, “Educating Students with Disabilities
in General Education Classrooms: A Summary of the Research”, Eugene, Western Regional
Resource Center, 1998, 13 p; L. IDOL, “Toward Inclusion of Special Education Students in
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reken- en schrijfvaardigheden van kinderen met een downsyndroom in het
gewoon onderwijs opmerkelijk beter zijn dan in het buitengewoon
onderwijs.837/838 Daarenboven gaan de resultaten van kinderen zonder beperking
niet achteruit wanneer de klasomgeving inclusief van aard is.839 Zij hebben baat bij
diversiteit in de klas; de kennismaking met medeleerlingen met een beperking
heeft een positief effect op hun morele ontwikkeling, waardoor ze een tolerante(re)
houding aannemen tegenover minderheidsgroepen in de samenleving.840

General Education”, Remedial and Special Education 2006, vol. 27, afl. 2, 77-94; R.S.
DESSEMONTET, G. BLESS en D. MORIN, “Effects of inclusion on the academic achievement and
adaptive behaviour of children with intellectual disabilities”, Journal of Intellectual Disability
Research 2011, 3; UNITED NATIONS, OFFICE OF THE UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR
HUMAN RIGHTS AND INTER-PARLIAMENTARY UNION, From Exclusion to Equality. Realizing the
rights of persons with disabilities. Handbook for Parliamentarians on the Convention on the Rights
of Persons with Disabilities and its Optional Protocol, Genève, United Nations, 2007, 84; S.J.
SALEND en L.M. DUHANEY, “The Impact of Inclusion on Students With and Without Disabilities
and Their Educators”, Remedial and Special Education 1999, vol. 20, afl. 2, 115 en 118; R.
MORRISON en I. BURGMAN, “Friendship Experiences Among Children with Disabilities who
Attend Mainstream Schools”, Canadian Journal of Occupational Therapy 2009, vol .76, afl. 3,
145; R. RIESER, Implementing Inclusive Education: A Commonwealth Guide to Implementing
Article 24 of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Londen,
Commonwealth Secretariat, 2012, 289-291; H. SCHUMAN, “Passend onderwijs – pas op de plaats
of stap vooruit”, Tijdschrift voor orthopedagogiek 2007, afl. 46, 273 (te consulteren via:
www.indexvoorinclusie.nl/images/Passend_Onderwijs.pdf).
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G. DE GRAAF, Students with Down syndrome in primary education in the Netherlands: regular or
special? Effects of school placement on the development and the social network of children with
Down syndrome and conditions for inclusive education, Gent, Universiteit Gent, 2014.
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S. VANDEKERCKHOVE, “Downkinderen zijn beter af in gewone klas”, De Morgen 7 maart 2014,
www.demorgen.be/binnenland/downkinderen-zijn-beter-af-in-gewone-klas-a1806868/ (laatst
geconsulteerd op 13 november 2014).
839
A. KALAMBOUKA, P. FARRELL, A. DYSON en I. KAPLAN, “The impact of placing pupils with special
educational needs in mainstream schools on the achievement of their peers”, Educational
Research 2007, vol. 49, afl. 4, 365-382; S.J. SALEND en L.M. DUHANEY, “The Impact of Inclusion
on Students With and Without Disabilities and Their Educators”, Remedial and Special
Education 1999, vol. 20, afl. 2, 119-120; R. MORRISON en I. BURGMAN, “Friendship Experiences
Among Children with Disabilities who Attend Mainstream Schools”, Canadian Journal of
Occupational Therapy 2009, vol .76, afl. 3, 145; R. RIESER, Implementing Inclusive Education: A
Commonwealth Guide to Implementing Article 24 of the UN Convention on the Rights of Persons
with Disabilities, Londen, Commonwealth Secretariat, 2012, 289-291.
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S.J. BUCKLEY en H. BIRD, “Including children with Down syndrome (part 1), Down Syndrome News
and Update 1998, Vol. 1 (1), 5-13; J. BLACKORBY en M. WAGNER, “Students with Disabilities in
Elementary and Middle School: Progress among challenges” in J. BLACKORBY, M. WAGNER, R.
CAMETO, L. DAVIES, P. LEVINE en L. NEWMAN, Engagement, academics, social adjustment, and
independence, Palo Alto, CA: SRI, 2005, chapter7, 2; T. MARDULIER (adviseur Departement
Onderwijs en Vorming), “Leerlingen met beperking naar het gewone onderwijs: 15 vragen en
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Tot slot kan inclusief onderwijs als een laboratoriumsituatie worden gezien
waarbij kinderen met en zonder beperkingen leren samenwerken en samenleven
in functie van een toekomstige (inclusieve) maatschappij. De klasgenoten zonder
functiebeperking lopen de kans om later als toekomstige leerkrachten, advocaten,
verplegers, buren,… in nauw contact te komen met kinderen, jongeren en
volwassenen met een functiebeperking. Om deze samenwerking beter te laten
verlopen, is het wenselijk dat zij ervaring hebben verworven.
Onderwijsinstellingen kunnen hierbij een grote voorbereidende rol spelen.841
Bewust van het feit dat het buitengewoon onderwijs de uitzondering is, en het
gewoon onderwijs de regel moet zijn842, heeft de Vlaamse regering in maart 2014
met de aanname van het M-decreet een eerste stap gezet in de richting van inclusief
onderwijs. Toch zijn niet alle maatregelen genomen in het M-decreet in
overeenstemming met de sociale benadering van handicap.843

5.1.1. STATISTIEKEN
Gelet op de cijfers van het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs was het
een noodzaak om actie te ondernemen. Vlaanderen heeft immers volgens
Europese statistieken het meest gesegregeerd onderwijssysteem van de Europese
Unie.844 De aanwezigheid van een sterk ontwikkeld buitengewoon onderwijs en

antwoorden”,
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voor
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14 maart
2014,
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raadplegen
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SCHAUWER, “Inclusief onderwijs in Vlaanderen: uitdagingen afgewogen tegenover het
leerzorgkader en de UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities”, TORB 2007-08,
491.
842
G. LAUWERS, “Inclusief onderwijs in internationaal perspectief”, TORB 2003-04, 423.
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Er wordt bijvoorbeeld een nieuw type 9 gecreëerd binnen het buitengewoon onderwijs (zie o.a. H.
HUYSENTRUYT, P. MEIER en K. CELIS, Onderzoeksnota: Disability Mainstreaming in Vlaams
beleid, Antwerpen, Steunpunt Gelijkekansenbeleid, 2014, 11).
A contrario stelt de Raad van State in zijn advies bij het ontwerpdecreet dat de creatie van een nieuw
type 9 geen afbreuk doet aan het VN-Verdrag (Adv.RvS nr. 54.205/1 van 29 oktober 2013 over
een voorontwerp van decreet ‘betreffende belangrijke en noodzakelijke maatregelen voor
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften’, Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2290/1, 193).
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training and employment for students with disabilities and special educational needs in the EU –
An independent report prepared for the European Commission by the NESSE network of experts,
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het toenemende aantal leerlingen in dat Vlaamse buitengewoon onderwijs staan
in schril contrast met de inclusiegedachte.845 In het schooljaar 2013-2014 zat 4,7
procent van het totaal aantal leerlingen van het secundair onderwijs in een school
voor buitengewoon onderwijs. In het lager onderwijs ligt dit percentage nog hoger,
namelijk op 6,6 procent.846 Ter illustratie volgen de cijfergegevens van de
schooljaren 2008-2009 tot en met het schooljaar 2013-2014.

845
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H. HUYSENTRUYT, P. MEIER en K. CELIS, Onderzoeksnota: Disability Mainstreaming in Vlaams
beleid, Antwerpen, Steunpunt Gelijkekansenbeleid, 2014, 9; STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE
REGERING, VRIND 2014, Brussel, Studiedienst Vlaamse Regering, 2014, 61.
Deze percentages zijn berekend op de cijfergegevens van het departement onderwijs en vorming
(DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING, Vlaams onderwijs in cijfers: schooljaar 2013-2014,
Brussel, Departement Onderwijs en Vorming, 2014, 4 (raadpleegbaar via:
www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/vlaams-onderwijs-in-cijfers-2013-2014).
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Illustratie 1. Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau in Vlaanderen847
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Illustratie 2. Evolutie schoolbevolking basisonderwijs848
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Illustratie 3. Evolutie schoolbevolking secundair onderwijs849

Aantal
440 000

Gewoon secundair onderwijs
436 146

435 000
429 745
430 000
424 820
425 000

420 685

420 000

418 817
415 136

415 000
410 000

Aantal
25 000

2008‐2009 2009‐2010 2010‐2011 2011‐2012 2012‐2013 2013‐2014 Schooljaar
Gewoon secundair onderwijs

Buitengewoon secundair onderwijs

23 000
21 000
19 000

18 548

19 015

19 487

19 835

20 177

20 495

17 000
15 000

849

2008‐2009 2009‐2010 2010‐2011 2011‐2012 2012‐2013 2013‐2014 Schooljaar
Buitengewoon secundair onderwijs

DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING, Vlaams onderwijs in cijfers: schooljaar 2013-2014, Brussel,
Departement
Onderwijs
en
Vorming,
2014,
18
(raadpleegbaar
via:
www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/vlaams-onderwijs-in-cijfers-2013-2014).

Intersentia

223

Ook in Wallonië liggen de cijfers in het bijzonder onderwijs hoog. Van het totaal
aantal leerlingen in het primair onderwijs gaat anno 2014 liefst 4,5 procent naar
het bijzonder onderwijs, in 2003 lag dit nog op 3,9 procent. In het secundair
onderwijs is dit 5,2 procent in vergelijking met 4,7 procent in 2003.850 Het aantal
leerlingen met een handicap die school lopen in het buitengewoon onderwijs is
sinds het schooljaar 2002-2003 alleen maar gestegen.851

5.2. HET BEGRIP ‘INCLUSIEF ONDERWIJS’

5.2.1. HUIDIGE INVULLING VAN HET BEGRIP
Niet onbelangrijk is de vraag wat onder het concept ‘inclusief onderwijs’ wordt
verstaan. Een consultatie van het VRPH maakt duidelijk dat het geen definitie
omvat van het concept, toch vermeldt het Verdrag duidelijk de term ‘inclusief’.852
Zo spreekt het VRPH in artikel 24 van een “(…)inclusive education system at all
levels”.853 Het beginsel van de inclusiviteit staat hier centraal: de verdragspartijen
moeten waarborgen dat personen met een handicap toegang hebben tot inclusief,
hoogwaardig en gratis basisonderwijs.854 Wat de opstellers van het Verdrag exact
onder de term ‘inclusief’ verstaan, blijft vatbaar voor interpretatie.
De bestaande Vlaamse regelgeving omtrent het onderwijs (waaronder het Mdecreet, de Codex Secundair Onderwijs, de Codex Hoger Onderwijs,…) gebruikt
de term ‘inclusief (onderwijs)’ niet. In de context van inclusie voorziet het Mdecreet enkel in een definitie van wat onder een leerling met specifieke
onderwijsbehoefte wordt verstaan. Dat is een “(…) leerling met langdurige en
belangrijke participatieproblemen die te wijten zijn aan het samenspel
tussen: (a) één of meerdere functiebeperkingen op mentaal, psychisch, lichamelijk

850

P. BOUILLON, “Les pauvres, injustement éjectés de l’école ordinaire”, Le Soir 15 april 2015, 3.
Fédération Wallonie-Bruxelles, Enseignement et Recherche Scientifique, “Les indicateurs de
l’enseignement 2014”, 9e ed., 20-21 (www.enseignement.be/index.php?page=26998).
852
B. BYRNE, “Hidden Contradictions and Conditionality: Conceptualisations of Inclusive Education
in International Human Rights Law”, Disability & Society 2013, vol. 28, afl. 2, 240.
853
Art. 24(1) VRPH.
854
Art. 24(2) puntje b VRPH; A. D’ESPALLIER, S. SOTTIAUX en J. WOUTERS, De doorwerking van het
VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap, Antwerpen, Intersentia, 2014,
87.
851
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of zintuigelijk vlak en; (b) beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en;
(c) persoonlijke en externe factoren”.855
De Vlaamse onderwijsraad omschreef het inclusief onderwijs in het verleden
al in duidelijke bewoordingen, namelijk: “Onderwijs dat vertrekt vanuit de
gedachte dat zoveel mogelijk, in beginsel alle, kinderen en jongeren kwaliteitsvol
onderwijs kunnen volgen in een gewone school. Inclusief onderwijs moet ook
vorm krijgen in een zinvol curriculum voor elke leerling, een flexibele school- en
klasorganisatie en het verstrekken van ondersteuning waar nodig”.856
De Engelse onderwijsinspectie857 beschouwt inclusief onderwijs als onderwijs waar
het leren, het presteren, de houding en het welbevinden van elke leerling858 ertoe
doet. Dit moet zowel blijken uit de resultaten van de school, de schoolcultuur als
uit de bereidheid om kansen te geven aan leerlingen met beperkingen. Een
inclusieve school dient rekening te houden met de verschillen wat betreft zowel
levenservaring als -behoeften.859
Kortom inclusief onderwijs komt erop neer dat alle kinderen, ongeacht hun
(specifieke) noden, recht hebben op kwaliteitsvol onderwijs in een gewone school
waar rekening wordt gehouden met hun individuele onderwijs- en leerbehoeften,
indien de aanpassingen die daarvoor nodig zijn redelijk zijn. Het inclusief
onderwijs is een permanent en dynamisch proces860 dat niet alleen gericht is op de
aanpassing van het algemeen curriculum, maar ook de onderwijsmethode en evaluatie in rekening brengt.861
Binnen het Vlaamse onderwijslandschap worden de begrippen ‘inclusief’ en
‘geïntegreerd onderwijs’ vaak in één adem uitgesproken. Nochtans zijn beide
onderwijsvormen geconcipieerd rond een andere filosofie.862 Inclusief onderwijs
is er – in tegenstelling tot geïntegreerd onderwijs – niet rechtstreeks op gericht om
leerlingen die, omwille van een specifieke onderwijsbehoefte, in het verleden zijn

855

Art. II.1, 8° M-decreet, BS 28 augustus 2014.
VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, Advies over inclusief onderwijs, Brussel, 7 juli 1998, 5 (raadpleegbaar via
www.vlor.be/sites/www.vlor.be/files/advies/AR07071998.pdf).
857
OFFICE FOR STANDARDS IN EDUCATION – INSPECTION QUALITY DIVISION, Evaluating educational
inclusion. Guidance for inspectors, Londen, Ofsted, 2000.
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Eigen cursivering.
859
OFFICE FOR STANDARDS IN EDUCATION – INSPECTION QUALITY DIVISION, Evaluating educational
inclusion. Guidance for inspectors, Londen, Ofsted, 2000, 7.
860
VZW OUDERS VOOR INCLUSIE, Wegwijs in het inclusief onderwijs?, Gent, Steunpunt voor Inclusie,
2014, 6.
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UNICEF, 2007, 27.
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doorverwezen naar het buitengewoon onderwijs te aanvaarden of te re-integreren
in het gewoon onderwijs. Inclusie betekent immers dat elk kind, ongeacht zijn
beperking én zonder eerst langs het buitengewoon onderwijs te passeren, deel
uitmaakt van de gewone onderwijsgemeenschap.863/864 Bij het geïntegreerd
onderwijs moet een leerling met een beperking zich met extra begeleiding
aanpassen aan de school, terwijl bij inclusief onderwijs de omgekeerde beweging
plaatsvindt.865 In wezen is het geïntegreerd onderwijs niets meer dan een
samenwerking tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs.
Het buitengewoon onderwijs daarentegen is een volledig apart georganiseerd
onderwijssysteem afgestemd op de noden van kinderen met verschillende soorten
van beperkingen en waar de klemtoon niet sensu strictu ligt op het effectief
vergaren van kennis.866 Het systeem van buitengewoon onderwijs wordt als volgt
omschreven: “onderwijs dat op grond van een pedagogisch project aangepast
onderwijs, opvoeding, verzorging en therapie verstrekt aan leerlingen waarvan de
totale persoonlijkheidsontwikkeling tijdelijk of permanent, niet of onvoldoende door
het gewoon onderwijs kan verzekerd worden.”867 Afhankelijk van de aandoening
waaraan de leerling lijdt, komt hij/zij in één van de types van het buitengewoon
onderwijs terecht. De indeling in types congrueert niet met de sociale benadering
in het VRPH868 (infra).869
Het organiseren van dit buitengewoon onderwijs – als zijnde een omgeving
waarin de cognitieve en sociale ontwikkeling van een persoon met een handicap
kan worden geoptimaliseerd870 – moet de uitzondering op de regel zijn. Hoewel
het buitengewoon onderwijs in beginsel niet onverzoenbaar is met het VRPH,
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41(4), 756.
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A contrario stelt de Raad van State in zijn advies bij het ontwerpdecreet dat de creatie van een
nieuw type 9 geen afbreuk doet aan het VN-Verdrag (Adv.RvS nr. 54.205/1 van 29 oktober 2013
over een voorontwerp van decreet ‘betreffende belangrijke en noodzakelijke maatregelen voor
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften’, Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2290/1, 193).
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moet zich een evolutie afspelen naar inclusief onderwijs.871 De verdragspartijen
mogen het systeem van buitengewoon onderwijs bijgevolg aanhouden om het
recht op onderwijs voor leerlingen met een beperking te kunnen blijven
garanderen onder de strikte voorwaarde dat de aanpassingen die voor deze
leerlingen in het gewoon onderwijs nodig zijn disproportioneel zijn.872 Dit wordt
bevestigd door de verschillende sessies van het Ad Hoc Comité ter voorbereiding
van het Verdrag, waar de partijen slechts moeizaam tot een consensus zijn
gekomen.873 Ook artikel 15 van het Herzien Europees Sociaal Handvest erkent dat
de noodzaak kan bestaan om onderwijs in gespecialiseerde instellingen aan te
bieden.874 Desalniettemin moet de toekomst van het onderwijs inclusief gericht
zijn en mee deel uitmaken van de systeemverandering naar inclusie op alle
gebieden binnen de maatschappij.875
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Adv.RvS nr. 54.205/1 van 29 oktober 2013 over een voorontwerp van decreet ‘betreffende
belangrijke en noodzakelijke maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften’,
Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2290/1, 187-198.
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De Raad van State benadrukt in zijn advies bij het ontwerpdecreet dat: “Het
feit dat het ontwerp buitengewoon onderwijs laat bestaan en zelfs verder
ontwikkelt en verfijnt, door de verschillende types te herdefiniëren en een nieuw
type 9 te creëren, geen afbreuk doet aan het VRPH. […] Het inclusief onderwijs
als algemene regel kan rekening houdend met de beschikbare middelen, geleidelijk
worden gerealiseerd. Nieuwe regelingen mogen geen achteruitgang betekenen ten
opzichte van het bereiken van de doelstelling van het principe van inclusief
onderwijs. Artikel 24 van het VN-Verdrag betekent evenwel, niet dat het
buitengewoon onderwijs als dusdanig zou moeten verdwijnen, op voorwaarde dat
er een principieel recht op toegang tot het gewoon onderwijs bestaat.”876 Het
buitengewoon onderwijs mag bijgevolg niet worden misbruikt als enig middel
voor het aanbieden van onderwijs aan kinderen met een beperking. De Vlaamse
overheid is verplicht om een inclusieve onderwijsomgeving te waarborgen en te
stimuleren.

5.2.2. ONTBREKEN VAN EEN WETTELIJKE DEFINITIE VAN HET
BEGRIP ‘INCLUSIEF ONDERWIJS’
Terminologie is een essentieel en belangrijk aspect. De complexiteit ervan kan
leiden tot verschillende opvattingen en uitdagingen877, vandaar is er nood aan een
duidelijke definitie.878 Op die manier kan de evolutie naar meer inclusie in het
onderwijs en de samenleving als geheel worden gerealiseerd.879 Over de definitie
van inclusief onderwijs is momenteel nog geen consensus.880 Zonder duidelijke
definitie is de afdwingbaarheid in concreto soms moeilijk. Het is evenwel de vraag
of de overheid van bovenaf dergelijke definitie moet opleggen.

876
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International Journal of Inclusive Education 2006, vol. 10, afl. 2-3, 113.
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De kritiek op het ontbreken van een wettelijke definitie komt uit verschillende
hoeken. De vzw GRIP stelt in haar Schaduwrapport881 dat Vlaanderen nauwelijks
stappen onderneemt om inclusief onderwijs waar te maken. Het is onduidelijk wat
de Vlaamse regelgever verstaat onder het begrip ‘inclusief onderwijs’ en op welke
wijze zij dit kan bereiken aldus de vzw.882 Het schaduwrapport van het Belgian
Disability Forum (BDF) deelt de mening van het GRIP en stelt dat er nog veel
stappen moeten worden ondernomen om tot een inclusief onderwijssysteem, en
in globo een inclusieve samenleving te komen.883 Het parallel rapport van het
Interfederaal Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
besteedt aandacht aan het verder investeren in inclusief onderwijs. Hierbij moet
een langetermijnvisie en strategie centraal staan voor een duurzaam inclusief
onderwijssysteem.884
Bovenstaande bemerkingen zijn door het VN-Comité voor personen met een
handicap onderzocht. Het Comité beveelt de Vlaamse wetgever aan om een
coherente strategie te ontwikkelen inzake het inclusief onderwijs.885 Een coherente
strategie begint bij een duidelijke definitie. Vandaar dat infra aan de Vlaamse
Regering de aanbeveling wordt gedaan om een algemene definitie van het concept
‘inclusief onderwijs’ op te nemen.
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Te raadplegen via www.gripvzw.be/vn-verdrag/523-grip-brengt-het-eerste-schaduwrapport-vnverdrag.html.
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inzake de Rechten van Personen met een Handicap, Brussel, GRIP vzw, 2011, 44-45
(raadpleegbaar via www.gripvzw.be).
883
BELGIAN DISABILITY FORUM, Verdrag inzake de rechten van de personen met een handicap. 1ste
Belgische verslag. Standpunt van de verenigingen en adviesraden die de personen met een handicap
vertegenwoordigen, 20 februari 2014, 42 en 84 (raadpleegbaar op www.bdf.belgium.be).
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van België in het kader van de tenuitvoerlegging van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake
de Rechten van Personen met een Handicap, Brussel, Interfederaal Gelijkekansencentrum, 30
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5.2.3. BELEIDSAANBEVELING: VERDUIDELIJKING VAN DE
NOTIE ‘INCLUSIEF ONDERWIJS’
De verdragspartijen zijn in beginsel vrij de notie ‘inclusief onderwijs’ te
concretiseren. Deze vrijheid wordt echter begrensd door de doelstellingen (artikel
1) en de principes (artikel 3) van het VRPH. De decreetgever zal bij deze
onderwijsbenadering rekening moeten houden met het maatschappelijke
middenveld. Voor bepaalde transversale burgerrechtenorganisaties (zoals GRIP,
Ouders voor Inclusie,…) zal het begrip zeer extensief moeten worden ingevuld,
terwijl anderen eerder terughoudend zullen zijn in de invulling van het begrip. Het
is van belang te benadrukken dat de definitie het DNA van en de globale visie op
inclusief onderwijs moet bevatten, veeleer dan welke personen er al dan niet onder
vallen. De gedachte van inclusief onderwijs is niet beperkt tot kinderen met een
handicap, maar heeft betrekking op de volledige maatschappij.
Zoals vermeld, bevat het M-decreet geen definitie van het begrip ‘inclusief
onderwijs’. De Vlaamse regering-Bourgeois I had ervoor kunnen opteren om
alsnog een hanteerbare definitie uit te schrijven. Maar noch het regeerakkoord van
de Vlaamse regering Bourgeois I, noch de beleidsnota’s van de voor dit thema
bevoegde ministers hebben dit voornemen uitgewerkt. In zowel de beleidsnota van
de minister van Onderwijs Hilde CREVITS886 als die van de minister van Gelijke
Kansen Liesbeth HOMANS887 wordt de term ‘inclusief onderwijs’ zelfs niet vermeld.
De onduidelijkheid over wat inclusief onderwijs concreet inhoudt, blijft aldus
bestaan. Bij concrete betwistingen zal het derhalve aan de rechterlijke macht
toekomen om dit begrip te interpreteren. Het gezag van deze interpretatie is
voornamelijk afhankelijk van hoe hoog het rechtscollege feitelijk staat in de
gerechtelijke hiërarchie. Het weze opgemerkt dat een rechter de notie ‘inclusief
onderwijs’ zal verduidelijken in het licht van de concrete en aanhangige zaak,
waardoor de definitie slechts een beperkte draagwijdte kan hebben. Rechters lieten
daarom in het verleden na het begrip te interpreteren888, waardoor naast de
rechtspraak ook de rechtsleer een belangrijk aandeel zal hebben in de uitwerking
van het concept ‘inclusief onderwijs’.
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Beleidsnota Onderwijs 2014-2019, “Vol vertrouwen en in dialoog bouwen aan onderwijs”, ingediend
door mevrouw Hilde CREVITS, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams
minister van Onderwijs, Parl.St. Vl.Parl. 2014-15, nr. 133/1.
887
Beleidsnota Gelijke Kansen 2014-2019, ingediend door mevrouw Liesbeth HOMANS, viceministerpresident, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding, Parl.St. Vl.Parl. 2014-15, nr. 137/1.
888
Bv. Rb. Mechelen 22 oktober 2013, AR 12/585/A.
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De wetgever kan alsnog zelf duidelijkheid creëren.889 Hij moet daarvoor zelfs
niet wachten totdat het M-decreet in werking is getreden. Een eerste wetsevaluatie
ex ante door het parlement in dialoog met de belangenorganisaties (‘nothing about
us, without us’) kan een oplossing bieden. Vandaar ook het voorstel om een
wettelijke definitie van het begrip ‘inclusief onderwijs’ voorlopig in het M-decreet
in te schrijven in afwachting van een nieuw decreet in de verdere voltooiing van
het inclusief onderwijs.
In de definitie moet het uitgangspunt van het VRPH weerklinken, namelijk een
sociale benadering van personen met een handicap. Het Verdrag bepaalt dat
personen met een handicap in de gelegenheid moeten worden gesteld om actief
betrokken te worden bij besluitvormingsprocessen e.d.890 Het is bijgevolg
essentieel dat de wetgever in samenspraak met de relevante actoren
(onderwijskoepels, leerkrachten, belangenorganisaties en personen met een
beperking) een basisdefinitie uitwerkt. Hierbij dient men rekening te houden met
de vier A’s: availability (beschikbaarheid)¸ accessibility (toegankelijkheid),
acceptability (aanvaardbaarheid) en adaptability (aanpassingsvermogen). De
beschikbaarheid betekent dat een adequaat aantal van functionele
onderwijsinstellingen voorhanden moet zijn; toegankelijkheid vereist dat het
onderwijs zowel op fysiek, psychologisch als op economisch vlak voor iedereen en
zonder discriminatie toegankelijk is.891 De aanvaardbaarheid heeft betrekking op
de inhoud van het onderwijs: het moet relevant, cultureel geschikt en van een
goede kwaliteit zijn. Tot slot vereist het aanpassingsvermogen dat onderwijs en
onderwijsvormen flexibel zijn, zodat ze in veranderende situaties en afhankelijk
van de noden van de student zich zowel op sociaal als cultureel vlak kunnen
aanpassen.892 De definitie moet helder en duurzaam van aard zijn, waarbij men

889

E. PLAISANCE, B. BELMONT, A. VÉRILLON en C. SCHNEIDER, “Intégration ou inclusion? Eléments
pour contribuer au débat”, La nouvelle revue de l’adoption et la scolarisation, afl. 37, 159-160; J.
VAN REMOORTEL, “De Conventie van de Verenigde Naties over de Rechten van Personen met
een Handicap”, Panopticon 2009, afl.4, 64-69; EUROPEAN AGENCY FOR DEVELOPMENT IN SPECIAL
NEEDS EDUCATION, Profiel van de inclusieve leraren, Osdense, European Agency for
Development in Special Needs Education, 2012, 26 (raadpleegbaar via: www.europeanagency.org/sites/default/files/te4i-profile-of-inclusive-teachers_Profile-of-Inclusive-TeachersNL.pdf).
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rekening houdt met het evolutief karakter van het concept ‘inclusie’.893 De definitie
moet de kenmerken van het onderwijs bevatten en niet de kenmerken van
personen die tot dat onderwijs worden toegelaten.
De Vlaamse Regering zou ervoor kunnen opteren om de definitie van de
Vlaamse Onderwijsraad uit 1998 in licht aangepaste vorm te hernemen, wat ons
tot volgend voorstel brengt: “Inclusief onderwijs is een systeembenadering die
onderwerp is van een permanent en dynamisch proces dat erop gericht is het recht
van eenieder, ongeacht individuele behoefte en beperking, op kwaliteitsvol onderwijs
in een gewone school te waarborgen. Inclusief onderwijs betreft onderwijs dat vorm
krijgt in een flexibele en toegankelijke school- en klasomgeving, in een zinvol en
eventueel aangepast curriculum voor elke leerling en waar ondersteuning wordt
geboden indien nodig.”

5.3. HET BEGRIP ‘REDELIJKE AANPASSINGEN’
Artikel 24 van het Verdrag verplicht de overheid tot het nemen van maatregelen
ter verwezenlijking van het recht op redelijke aanpassingen, wat benadrukt wordt
door de afdeling wetgeving van de Raad van State. Concreet betekent dit dat de
Vlaamse overheid het recht op redelijke aanpassingen onmiddellijk moet
doorvoeren en bijgevolg voldoende ondersteuningsmaatregelen moet nemen
conform de behoeften van leerlingen met een handicap om hen in staat te stellen
het regulier onderwijs te volgen.894

5.3.1. HUIDIGE SITUATIE
Voor een algemene draagwijdte van het begrip redelijke aanpassingen wordt
verwezen naar de algemene bespreking van artikel 2. De focus ligt in dit onderdeel
op het aspect van de redelijke aanpassingen binnen de onderwijscontext. De
wettelijke basis hiervoor ligt in artikel 24 (2), c van het Verdrag dat stelt dat “(…)

.aspx); COMMITTEE ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS, General Comment No. 13
The right to education, 1999, twenty-first session, U.N. Doc. E/C.12/1990, 10, § 6; SPECIAL
RAPPORTEUR ON THE RIGHT TO EDUCATION, Preliminary Report, 1999, U.N. Doc.
E/CN.4/1999/49, § 42-74.
893
Zie de discussie over het begrip ‘handicap’.
894
Adv.RvS nr. 54.205/1 van 29 oktober 2013 over een voorontwerp van decreet ‘betreffende
belangrijke en noodzakelijke maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften’,
Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2290/1, 191-193.
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redelijke aanpassingen worden verschaft naar gelang de behoefte van de persoon in
kwestie”. Het begrip en het recht op redelijke aanpassingen moet individueel
worden beoordeeld.895
Uit het artikel in samenhang gelezen met het non-discriminatiebeginsel896
volgt dat kinderen louter en alleen op basis van hun handicap niet mogen worden
uitgesloten van het reguliere onderwijs. In beginsel moet de mogelijkheid bestaan
dat kinderen met en zonder handicap in dezelfde klas onderwijs volgen, zoals zij
ook in de samenleving naast elkaar zullen leven.897 Om inclusief onderwijs te
kunnen realiseren, hebben zij recht op redelijke aanpassingen898, wat inhoudt dat
aanpassingen moeten worden aangeboden die de moeilijkheden, waarmee deze
leerlingen in hun schoolloopbaan worden geconfronteerd, wegnemen. De school
mag een leerling met een beperking niet op voorhand weigeren899, zij dient steeds
een individueel onderzoek in concreto te voeren. Uit een reportage van het
duidingsmagazine ‘Koppen’ blijkt evenwel dat dit niet altijd correct verloopt.900
Zes van de acht geconsulteerde scholen weigerden op voorhand, zonder onderzoek van
de mogelijkheid tot redelijke aanpassing en zonder overleg met ouders, leerling, CLB,
onderwijspersoneel etc. de inschrijving van een leerling met een downsyndroom voor
het schooljaar 2015-2016.

De school is conform het M-decreet verplicht de leerling in te schrijven onder de
ontbindende voorwaarde dat de redelijke aanpassingen disproportioneel zijn. De

895
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volgen. Zie Commissie leerlingenrechten 16 juni 2010, nr. 2010/113; Commissie
leerlingenrechten 16 juni 2010, nr. 2010/114; Commissie leerlingenrechten 28 juni 2010, nr.
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cijfergegevens: zie https://medium.com/@ezraeeman/bang-voor-beperking-fe47db6eb9bc).
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inschrijving wordt onmiddellijk gerealiseerd, maar kan later teniet worden gedaan
wanneer de ontbindende voorwaarde zich voordoet.901 De plicht tot het
doorvoeren van redelijke aanpassingen is bijgevolg niet absoluut maar begrensd
door de notie van de onevenredige belasting. Dit is een exceptie die alleen in
uitzonderlijke gevallen kan worden ingeroepen.902
Door het M-decreet wordt het een decretale plicht voor de school om over de
aanpassingen een overleg te organiseren met ouders, klassenraad en het CLB.903
De term ‘overleg’ moet serieus worden genomen; een louter gesprek904 of
intakegesprek905 met de ouders is onvoldoende. Het Kinderrechtencommissariaat
vraagt de overheid uitdrukkelijk om de vorm en procedure van het overleg
expliciet te omschrijven.906
De bedoeling van dit overleg is om een interactief proces op gang te brengen
tussen de relevante actoren907 met als uitgangspunt de individuele nood van de
leerling. Binnen deze procedure is een zekere transparantie en openbaarheid
noodzakelijk.908 Het weigeren van dergelijk overleg en de weigering naar het
doorvoeren van een redelijke aanpassing is een vorm van discriminatie.909 Er is
sprake van een weigering indien de gevraagde aanpassing niet wordt toegestaan,
hoewel deze geen onevenredige belasting betekent voor de school of indien deze
belasting in voldoende mate door bestaande maatregelen wordt
gecompenseerd.910
901

J. DERIDDER en C. DRIESEN, Recht naar school. Onderwijsrecht voor secundaire scholen, Antwerpen,
Intersentia, 2011, 54.
902
G. LOOSVELDT, “De (on)redelijkheid van ‘redelijke aanpassingen’ voor kinderen en jongeren met
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De vorm en procedure werden omschreven door het ondertussen opgeheven artikel III.10, § 3 GOK
I-decreet.
907
VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS, “Visie op universal design learning
(UDL) en redelijke aanpassingen”, Brussel, 26 juni 2014, M-VVKSO-21014-040, 7.
908
G. DE BECO, “Het decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften (M-decreet). Een eerste stap in de juiste richting?”, TORB 2014-15, 7.
909
Art. 2 VRPH; art. 15, 6° Decr. Vl. 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansenen gelijkebehandelingsbeleid, BS 23 september 2008; M. VERBRUGGEN, The UN Convention on
the Rights of Persons with Disabilities: Towards inclusive education, Antwerpen, Universiteit
Antwerpen, 2011.
910
MvT bij ontwerp van decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften, Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2290/1, 17.
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Als aanpassing wordt elke concrete maatregel van materiële of immateriële
aard beschouwd die de beperkende invloed van een onaangepaste omgeving op de
participatie van een persoon met een handicap neutraliseert.911 De vraag stelt zich
wanneer een aanpassing redelijk kan worden geacht.912 Het antwoord is niet
eenduidig; er mag een impact zijn, maar deze impact mag niet overdreven zijn.
Vandaar wordt ter beoordeling van de redelijkheid gebruik gemaakt van onder
meer volgende criteria913:/914
– is de maatregel in kwestie doeltreffend, zodat de persoon met een beperking
daadwerkelijk kan participeren aan het onderwijs?;
– wordt de beperkende invloed van de onaangepaste omgeving op de
participatie van de persoon door de maatregel geneutraliseerd?;
– maakt de maatregel een evenwaardige participatie van de persoon met een
beperking mogelijk?;
– zorgt de maatregel voor een zelfstandige participatie van de persoon met een
beperking?;
– waarborgt de maatregel de veiligheid van de persoon met een beperking?
Deze criteria geven nog een margin of appreciation aan de schoolbesturen.915
Hierbij wordt de school een aantal criteria meegegeven om de redelijkheid te
beoordelen. In het protocol van 2007 is een niet-limitatieve lijst opgenomen die
als richtpunt kan functioneren om de redelijkheid aan af te toetsen916:

911

Art. 19 Decr.Vl. 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid, BS 23 september 2008.
912
N. BAMFORTH, M. MALIK en C. O’CINNEIDE, Discrimination Law: Theory and Context, Londen,
Sweet & Maxwell, 2008, 1077-1078.
913
Art. 2, § 2 Protocol 19 juli 2007 betreffende het begrip redelijke aanpassingen in België krachtens de
wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van
15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor
racismebestrijding, BS 20 september 2007; Vr. en Antw. Vl.Parl. 2014-15, 6 oktober 2014 (Vr. nr.
32 K. HELSEN).
914
Voor meer inspiratie inzake maatregelen als redelijke aanpassingen zie M. MEIRSSCHAUT, F.
MONSECOUR en M. WILSSENS, Klaar voor redelijke aanpassingen. Een leidraad, Gent,
Arteveldhogeschool, 2013, 39 p.
915
G. DE BECO, “Het decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften (M-decreet). Een eerste stap in de juiste richting?”, TORB 2014-15, 6.
916
Art. 2, § 3 Protocol 19 juli 2007 betreffende het begrip redelijke aanpassingen in België krachtens de
wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van
15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor
racismebestrijding, BS 20 september 2007.
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–
–
–
–
–

de financiële impact van de aanpassing917;
de organisatorische impact van de aanpassing;
de te verwachten frequentie en duur van het gebruik van de aanpassing door
personen met een handicap en de impact op andere gebruikers918;
het al dan niet ontbreken van gelijkwaardige alternatieven;
de kwalitatieve impact op het leven van de betrokkene(n).

Er is bewust geen lijst van aanpassingen opgenomen die redelijk of onredelijk zijn.
De redelijkheid moet steeds in de praktijk en per individuele situatie worden
afgewogen.919 Redelijke aanpassingen kunnen verschillen naargelang het
onderwijsniveau, naargelang binnen de context van een gemeenschappelijk dan
wel een individueel aangepast curriculum wordt gewerkt of naargelang de aard van
de beperking. De verplichting om redelijke aanpassingen te realiseren, vraagt per
definitie een individuele benadering. Mede daarom moet de school een proces van
overleg opstarten.920
Na het overleg beslist de school of de aanpassingen in de specifieke context
disproportioneel zijn of niet. Het is de school die de eventuele onredelijkheid
(disproportionaliteit) van de gevraagde aanpassing moet kunnen aantonen.921
Onder disproportioneel verstaat het M-decreet: “onredelijkheid van aanpassingen
aangetoond na een proces van afweging met toepassing van de criteria, als vermeld
in artikel 2, § 2 en § 3, van het Protocol van 19 juli 2007 betreffende het begrip
redelijke aanpassingen in België922 (…)”.923 Het M-decreet omschrijft vier
categorieën van maatregelen als voorbeelden van redelijke aanpassingen binnen

917

Waarbij rekening wordt gehouden met eventuele ondersteunende financiële tegemoetkomingen en
de financiële draagkracht van degene op wie de aanpassingsplicht rust. Het is de financiële
impact die moet bekeken worden, rekening houdende met de eventuele tegemoetkoming die
men kan krijgen.
918
Naarmate een persoon frequenter en langduriger van een aanbpassing gebruikmaakt, zal deze sneller
als redelijk te dienen worden beschouwd.
919
G. DE BECO, “The right to inclusive education according to article 24 of the UN Convention on the
Rights of Persons with Disabilities: background requirements and (remaining) questions”,
Netherlands Quarterly of Human Rights 2014, vol. 32, afl. 3, 278-280.
920
Omzendbrief Inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedure in het secundair onderwijs, SO/2012/1,
BS 5 juni 2012.
921
Zie art. II.11 en III.6 M-Decreet en MvT bij ontwerp van decreet betreffende maatregelen voor
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2290/1, 16.
922
Protocol 19 juli 2007 betreffende het begrip redelijke aanpassingen in België krachtens de wet van
25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993
tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, BS
20 september 2007.
923
Zie art. III.2, 5° M-Decreet.
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het
gemeenschappelijk
curriculum:
remediërende,
differentiërende,
compenserende en dispenserende maatregelen. De memorie van toelichting924
brengt in deze categorieën een zekere hiërarchie. Indien remediëring en
differentiatie niet zouden volstaan of niet relevant zijn, wordt in eerste instantie
beroep gedaan op compenserende maatregelen. Pas daarna zijn eventuele
dispenserende maatregelen aan de orde.925
Bij wijze van voorbeeld moeten dove leerlingen op basis van de redelijke
aanpassingsplicht gebruik kunnen maken van tolken, zodat zij net als alle andere
leerlingen de lessen kunnen volgen. Kinderen die een trap niet opgeraken, dienen met
hun klas op de gelijkvloerse verdiepingen onderwijs te kunnen volgen. Deze redelijke
aanpassingsplicht volgt rechtstreeks uit het VN-Verdrag en is tevens opgenomen in het
Gelijkekansendecreet en in de federale Antidiscriminatiewet.926

Opdat een werkelijke gelijke deelname aan het onderwijs kan worden gerealiseerd,
is het noodzakelijk dat de verdragspartijen passende maatregelen nemen met de
specifieke noden en beperkingen van de leerling als uitgangspunt.927 De
aanpassingen kunnen materieel van aard zijn. Voorbeelden daarvan zijn: de
aanpassing van de stoel, de aanpassing van het cursusmateriaal, het voorzien van
een aangepaste bureau enz. Daarnaast bestaan er ook immateriële aanpassingen
zoals een aanpassing in het uurrooster, tolkenondersteuning, assistentie enz.
Onder de vroegere regelgeving was de ‘draagkrachtvereiste’ de te hanteren
norm.928 De draagkrachtvereiste wordt door het VRPH en het M-decreet
veranderd in de vereiste van het doorvoeren van ‘redelijke aanpassingen’.929
Het is positief om vast te stellen dat het M-decreet de Commissie inzake
leerlingenrechten (CLR) uitbreidt met leden die expertise bezitten op het gebied
van de praktische realisatie van redelijke aanpassingen. Deze uitbreiding gebeurt

924

MvT bij ontwerp van decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften, Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2290/1, 9.
925
MvT bij ontwerp van decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften, Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2290/1, 9.
926
Zie o.a. Gent 7 september 2011, nr. 2009/AR/2440, NJW 2012, nr. 259, 220-224; art. 15, 16 en 19
Decr.Vl. 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen) en
gelijkebehandelingsbeleid, BS 23 september 2008; art. 14 Wet 10 mei 2007 ter bestrijding van
bepaalde vormen van discriminatie, BS 30 mei 2007.
927
Parl.St. Kamer 2001-02, nr. 1578/8,30.
928
Art. III.7 Decr.Vl. 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen, BS 14 september 2002.
929
Zie o.a. art. 24 (2), puntje c van het VN-verdrag inzake de Rechten voor Personen met een Handicap
en art. II.11 Decr.Vl. 21 mei 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften, BS 28 augustus 2014.
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enkel wanneer de Commissie inzake leerlingenrechten zich uitspreekt over het
recht van inschrijving van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften, waarbij
de vereiste van voldoende draagkracht/redelijke aanpassingen een doorslaggevend
element is. Daarnaast verzekert het M-decreet de betrokkenheid van personen met
een handicap (hetzij in persona, hetzij via vertegenwoordiging),
vertegenwoordigers
van
het
onderwijzend
personeel
en
de
onderwijsverstrekkers.930 Toch bestaan er nog een aantal knelpunten.

5.3.2. KNELPUNTEN

A.

De interpretatie van de ‘redelijkheid’ van redelijke aanpassingen

Er bestaat onduidelijkheid over het beoordelen van de ‘redelijkheid’.931 Hoewel uit
onderzoek bij 900 leerkrachten blijkt dat 56 procent positief staat ten opzichte van
inclusief onderwijs, vindt 82 procent inclusief onderwijs praktisch niet haalbaar.932
Er bestaat een noodzaak om op evidence based praktijkervaringen aan elkaar te
koppelen. Er is reeds voldoende aanbod inzake de beschrijving van de begrippen
‘redelijkheid’ en ‘aanpassing’933, maar een op evidence based gedeelde

930

Art. VIII.3 Decr.Vl. 21 mei 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften, BS 28 augustus 2014 ju. Art. IV.7 Decr.Vl. 28 juni 2002 betreffende gelijke
onderwijskansen, BS 14 september 2002.
931
Dit is ook voorwerp van een schriftelijke vraag van Kathleen HELSEN aan Hilde CREVITS,
viceminister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Onderwijs (Vr. en Antw.
Vl.Parl. 2014-15, 6 oktober 2014 (Vr. nr. 32 K. HELSEN).
932
Reportage ‘Bang voor beperking’ door L. DEWULF, I. WAGEMAKERS en E. EEMAN uitgezonden door
het programma ‘Koppen’ op 4 december 2014. Voor meer informatie (fragmenten en
cijfergegevens) zie https://medium.com/@ezraeeman/bang-voor-beperking-fe47db6eb9bc.
933
Zie onder meer: Protocol van 19 juli 2007 betreffende het begrip redelijke aanpassingen in België
krachtens de wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de
wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor
racismebestrijding, BS 20 september 2007; L.C. REESER,”Students with Disabilities in Practicum.
What is Reasonable Accommodation?”, Journal of Social Work Education 1992, vol. 28, afl. 1, 98109; M. MEIRSSCHAUT, F. MONSECOUR en M. WILSSENS, Klaar voor redelijke aanpassingen. Een
leidraad, Gent, Artevelde Hogeschool, 2013, 39 p.; R.F. DAUGHERTY, Special Education: A
Summary of Legal Requirements, Terms and Trends, Westport, Bergin & Garvey, 2001, 20-21; A.
LAWSON, “People with Psychosocial Impairments or Conditions, Reasonable Accommodation
and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities”, Law in Context 2008, vol. 26, afl.
2, 62-84; L. DE CAMPOS VELHO MARTEL, “Reasonable Accommodation: The New Concept from
an Inclusive Constitutional Perspective”, International Journal on Human Rights 2011, 85-111;
F. MEGRET en D. MSIPA, “Global reasonable accommodation: how the convention on the rights
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praktijkervaring bestaat nog niet. De praktijkervaring is relevant voor het
beantwoorden van de redelijkheidsvraag. Zoals gezegd is de vraag steeds welke
aanpassing als redelijk wordt beschouwd.934 De vraag zal nooit een definitief
antwoord hebben en moet geval per geval worden onderzocht.935
In de onderwijscontext kan het Doventolkarrest936 worden vermeld als
voorbeeld van de interpretatie van redelijke aanpassingen.937 Het betrof een geschil
rond het aantal tolkuren (immateriële aanpassing) dat werd toegekend aan
leerlingen in het secundair onderwijs.938 De rechter oordeelde dat met de
toegekende aantal tolkuren er geen sprake kon zijn van een redelijke aanpassing.
“De overheid moet voorzien in een gelijke behandeling van personen met een identieke
handicap, de loutere vaststelling dat meer leerlingen daardoor aanspraak moeten
kunnen maken op dezelfde redelijke aanpassing, kan uiteraard niet leiden tot de
vaststelling van onevenredigheid. Een dergelijke redenering zou de verplichting tot het
aanbieden van redelijke aanpassingen immers volledig uithollen.”939

De rechter stelde bijgevolg vast dat niet voldaan was aan de eis van de redelijke
aanpassingen. Elke leerling kreeg een gelijk aantal tolkuren940, er werd dus geen
individuele benadering van elke leerling afzonderlijk toegepast. Bijgevolg was er
sprake van discriminatie (wegens het niet doorvoeren van redelijke
aanpassingen).941
De bewijslast inzake de disproportionaliteit van de aanpassing ligt bij degene
aan wie de aanpassing wordt gevraagd. Het is bijgevolg aan de onderwijsinstelling
om de disproportionaliteit van de gevraagde redelijke aanpassingen aan te tonen,

of persons with disabilities changes the way we think about equality”, South African Journal on
Human Rights 2014, vol. 30, afl. 2, 252-274.
934
N. BAMFORTH, M. MALIK en C. O’CINNEIDE, Discrimination Law: Theoary and Context, Londen,
Sweet & Maxwell, 2008, 1077-1078.
935
G. DE BECO, “The right to inclusive education according to article 24 of the UN Convention on the
Rights of Persons with Disabilities: background requirements and (remaining) questions”,
Netherlands Quarterly of Human Rights 2014, vol. 32, afl. 3, 279.
936
Gent 7 september 2011, 2009/AR/2440; ADB, “Vlaamse Gemeenschap discrimineert dove leerlingen
op middelbare school”, De Morgen 15 september 2011, 6.
937
A. D’ESPALLIER, “Tolkuren voor dove en slechthorende leerlingen”, NJW 2010, nr. 228, 606-610.
938
Rb. Gent 15 juli 2009, NJW 2010, 636-638.
939
Gent 7 september 2011, 2009/AR/2440, 11.
940
De overheid hanteerde het medische model van handicap en niet het door het Verdrag
voorgeschreven sociaal model.
941
Gent 7 september 2011, 2009/AR/2440, 11; K. DE CONINCK, “Dove kinderen hebben recht op tolk
in les”, De Standaard 16 september 2011.
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indien de instelling een bepaalde aanpassing niet toelaat.942 De onderwijsinstelling
dient actief op zoek te gaan naar oplossingen en tegenvoorstellen die wel
proportioneel zijn.943
Een onderzoek rond het oude concept ‘draagkracht’944 toont aan dat scholen
dit begrip naar eigen goeddunken invulden en gebruikten om leerlingen zonder
(gegronde) argumenten te weigeren en hen bijgevolg (rechtstreeks) ‘door te
verwijzen’ naar het buitengewoon onderwijs.945
De benadering van redelijke aanpassingen gebeurt niet altijd op individuele
wijze (cf. het Tolkenarrest) aldus de burgerrechtenorganisatie GRIP in haar
schaduwrapport. Er wordt op vlak van ondersteuning en aanpassingen geen enkele
analyse gemaakt van de specifieke ondersteuningsmaatregel waaraan de leerling
behoefte heeft. Het wordt eerder bekeken op het niveau van een groep kinderen
en jongeren die worden gecategoriseerd op basis van een gemeenschappelijke
stoornis.946 Het BDF stelt dat er in het onderwijs een groot gebrek is aan redelijke
aanpassingen. Indien men de redelijke aanpassingen via de rechter wil afdwingen,
wordt dit als niet effectief beschouwd omdat men zo lang moet wachten op een
vonnis zodat de leerling met een beperking in tussentijd al naar een andere school
gaat.947 Het is ook niet zo dat de rechter zelf beslist om redelijke aanpassingen op
te leggen, de rechter waakt over de correcte toepassing van de

942

UN GENERAL ASSEMBLY – AD HOC COMMITTEE ON A COMPREHENSIVE AND INTEGRAL
INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION AND PROMOTION OF THE RIGHTS AND
DIGNITY OF PERSONS WITH DISABILITIES, Seventh session, New York, 16 januari – 3 februari
2006, The Concept of Reasonable Accommodation in Selected National Disability Legislation.
Background conference document prepared by the Department of Economic and Social Affairs
(raadpleegbaar via: www.un.org/esa/socdev/enable/rights/
ahc7bkgrndra.htm).
943
STEUNPUNT RECHT EN ONDERWIJS 2009, Advies over de specifieke bepalingen met betrekking tot
onderwijs in het VN-Verdrag van 13 december 2006 inzake de Rechten van Personen met een
Handicap, www.ond.vlaanderen.be/specifieke-onderwijsbehoeften/leerzorg/VN/VN-verdragadvies.pdf, 18-19.
944
De draagkracht komt terug in de proportionaliteitstoets van de redelijke aanpassingen.
945
B. SCHRAEPEN, L. VANPEPERSTRATE, A. MELIS, J. LEBEER, M. CHRISTIAENS en T. HANCKÉ,
“Draagkracht als dynamisch concept binnen leerzorg”, TORB 2008, 219-223.
946
GRIP VZW, Mensenrechten en handicap. Schaduwrapport Vlaanderen (België) 2011 VN-Verdrag
inzake de Rechten van Personen met een Handicap, Brussel, GRIP vzw, 2011, 64 (raadpleegbaar
via www.gripvzw.be) en K. MORTIER, Creating supports for children with disabilities in general
education classrooms: from an expert model to a partnership model, Gent, Orthopedagogische
reeks Gent, 2010, 34.
947
BELGIAN DISABILITY FORUM, Verdrag inzake de rechten van de personen met een handicap. 1ste
Belgische verslag. Standpunt van de verenigingen en adviesraden die de personen met een handicap
vertegenwoordigen, 20 februari 2014, 61 (raadpleegbaar op www.bdf.belgium.be).
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proportionaliteitstoets maar zal zelf niet in concreto bepalen wat de redelijke
aanpassing moet zijn. Het Interfederaal Gelijkekansencentrum wijst op de praktijk
van scholen dat de vroegere draagkrachtafweging al te vaak werd gereduceerd tot
een verwijzing naar het zogenaamde draagvlak van de school, zonder verdere
motivering. Er was volgens het Centrum ook onvoldoende betrokkenheid van de
verschillende actoren bij het zoeken naar aanpassingen.948
B.

De aanpassing van het (gemeenschappelijk) curriculum

Het volgen van een gemeenschappelijk curriculum is een voorwaarde voor een
onverkort inschrijvingsrecht in een school en dit ongeacht de toepassing van
proportionele en gepaste maatregelen.949 Indien een leerling het
gemeenschappelijk curriculum niet kan volgen, zal deze slechts onder
ontbindende voorwaarde worden ingeschreven.950 Het gemeenschappelijk
curriculum wordt gedefinieerd als: “de goedgekeurde leerplannen die ten minste
herkenbaar de doelen bevatten die noodzakelijk zijn om de eindtermen te bereiken
of de ontwikkelingsdoelen na te streven en de schoolgebonden planning voor het
nastreven
van
de
leergebiedoverschrijdende
eindtermen
en
ontwikkelingsdoelen”.951
Waar vroeger twijfel bestond of de aanpassing van het gemeenschappelijk
curriculum wel als redelijke aanpassing kon worden beschouwd, is deze twijfel
door het M-decreet weggenomen. Inclusief onderwijs moet meer zijn dan het
fysiek samen zitten in een klasomgeving, waarmee benadrukt wordt dat de
aanpassing van het gemeenschappelijk curriculum een redelijke aanpassing kan
zijn. Deze visie werd uitdrukkelijk erkend door minister van Onderwijs Hilde
CREVITS in haar “ABC van het M-decreet”.952

948

CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN VOOR RACISMEBESTRIJDING, Parallel rapport van het
centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding bij het eerste periodieke rapport
van België in het kader van de tenuitvoerlegging van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake
de Rechten van Personen met een Handicap, Brussel, Interfederaal Gelijkekansencentrum,
(raadpleegbaar via www.diversiteit.be).
949
Art. II.11 M-decreet; H. HUYSENTRUYT, P. MEIER en K. CELIS, Onderzoeksnota: Disability
Mainstreaming in Vlaams beleid, Antwerpen, Steunpunt Gelijkekansenbeleid, 2014, 12.
950
Art. II.11 M-decreet.
951
Zie o.a. art. 3, 17°bis Decr. basisonderwijs van 25 februari 1997, BS 17 april 1997 en art. 3, 12°/2 BVR
17 december 2010 houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs (Codex
Secundair onderwijs), BS 24 juni 2011.
952
H. CREVITS, “Het ABC van het M-decreet”, 13 februari 2015, www.hildecrevits.be/nl/het-abc-vanhet-m-decreet; zie ook GRIP VZW, “Het ABC van het M-decreet volgens minister Crevits”,
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De aanpassing van het curriculum door ofwel leerdoelen toe te voegen aan het
gemeenschappelijk curriculum, hetzij het vrijstellen van leerdoelen van het
gemeenschappelijk curriculum zijn dispenserende maatregelen.953 Het toevoegen
of vrijstellen van leerdoelen wordt beoordeeld in functie van de finaliteit voor het
betreffende onderwijsniveau of -onderdeel en in functie van het bereiken van de
competentie om de doorstroming naar het beoogde vervolgonderwijs te blijven
bereiken.954 Het is de klassenraad die oordeelt over het toekennen van
dispenserende maatregelen. Hierbij moet voorzichtig worden omgegaan aldus de
memorie van toelichting bij het M-decreet. Er moet eerst prioritair worden ingezet
op de remediërende en differentiërende maatregelen, slechts indien die niet
volstaan kan worden gekeken naar mogelijke compenserende en dispenserende
maatregelen die gericht zijn op het versterken van het leerproces.955
In een academische context is een aanpassing onredelijk indien deze een
substantiële verandering inhoudt van een essentieel onderdeel van het curriculum.
Er bestaan bijgevolg twee vereisten voor de onredelijkheid van de aanpassing in
het hoger onderwijs: i) de gevraagde aanpassing dient substantieel te zijn en ii) het
onderdeel waarvoor een aanpassing wordt gevraagd moet essentieel zijn binnen
het curriculum.956 Deze voorwaarden moeten cumulatief zijn vervuld, anders kan
niet worden overgegaan tot de vaststelling van onredelijkheid.

953

954

955

956

13 februari
2015,
www.gripvzw.be/onderwijs/1019-het-abc-van-het-m-decreet-volgensminister-Crevits.
Dispenserende maatregelen zijn maatregelen waarbij de school doelen toevoegt aan het
gemeenschappelijke curriculum of de leerling vrijstelt van doelen van het gemeenschappelijke
curriculum en die, waar mogelijk, vervangt door gelijkwaardige doelen, in die mate dat ofwel de
doelen voor de studiebekrachtiging in functie van de finaliteit voor het onderwijsniveau ofwel de
doelen voor het doorstromen naar het beoogde vervolgonderwijs, nog in voldoende mate
kunnen bereikt worden (art. 3, 12°bis Decr. basisonderwijs 25 februari 1997, BS 17 april 1997;
art. 3, 12°/2 B.Vl.Reg. 17 december 2010 houdende de codificatie betreffende het secundair
onderwijs (Codex Secundair onderwijs), BS 24 juni 2011.
MvT bij het ontwerp van decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften, Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2290/1, 8-9. Zie eveneens Vr. en Antw. Vl.Parl.
2014-15, 5 november 2014 (Antw. van Hilde CREVITS, viceminister-president van de Vlaamse
regering, Vlaams minister van Onderwijs op vraag nr. 32 van 6 oktober 2014 van Kathleen
HELSEN).
MvT bij het ontwerp van decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften, Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2290/1, 9.
STEUNPUNT RECHT EN ONDERWIJS 2009, Advies over de specifieke bepalingen met betrekking tot
onderwijs in het VN-Verdrag van 13 december 2006 inzake de Rechten van Personen met een
Handicap, www.ond.vlaanderen.be/specifieke-onderwijsbehoeften/leerzorg/VN/VN-verdragadvies.pdf, 20; J.E. JARROW, Higher Education and the ADA: Issues and Perspectives, Columbus,
Disability Access Information and Support, 1997, 71 p.
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Een bijkomende vraag die rijst, is of de leerling aan wie de aanpassing van het
gemeenschappelijk curriculum wordt toegekend, hetzelfde diploma kan krijgen.
De klassenraad bezit volgens de decreetgever de professionaliteit, autonomie en
verantwoordelijkheid om dispenserende maatregelen toe te kennen. Hierbij dient
zij rekening te houden met een aantal principes957:
– het bereiken van de doelen van het gemeenschappelijk curriculum en/of
eindtermgerelateerde doelen blijven voorop staan in functie van kwaliteitsvol
en ambitieus onderwijs, alsook omdat ze van belang zijn voor het civiel effect
van de getuigschriften/diploma’s die aan leerlingen worden uitgereikt;
– de doelstelling van transparante certificering mag niet haaks staan op het
recht op redelijke aanpassingen;
– de klassenraad heeft in geval van leerlingen met beperkingen de volgende
ruimte:
• eerst geldt het subsidiariteitsprincipe: waar het zinvol is wordt eerst vol
ingezet op remediëring en differentiatie om elke leerling te brengen tot
de doelen van het gemeenschappelijk curriculum/eindtermgerelateerde
doelen;
• wanneer remediëring en differentiatie niet volstaan of niet relevant zijn,
wordt nagegaan of het voor de leerling mogelijk is een alternatieve route
naar een certificering te volgen met toepassing van compenserende
maatregelen. Deze leerlingen mogen de compenserende maatregelen
(hulpmiddelen) ook gebruiken tijdens evaluatie en blijven in aanmerking
komen voor dezelfde individuele afweging in functie van certificering
zoals andere leerlingen (A,B,C-attest);
• wanneer dispenserende maatregelen genomen moeten worden, is het
vervangen van doelen van het gemeenschappelijk curriculum door
gelijkwaardige doelen eerst aan de orde. Deze leerlingen blijven in
aanmerking komen voor dezelfde individuele afweging in functie van
certificering;
• wanneer doelen niet vervangbaar zijn door gelijkwaardige doelen (‘waar
mogelijk’) in de definitie van dispensatie) beoordeelt de klassenraad of
nog voldaan is aan het principe van het volgen van het gemeenschappelijk
curriculum (dit is steeds een individuele afweging):
‐ is dit het geval, dan blijft de leerling in aanmerking komen voor
individuele afweging in functie van certificering. De klassenraad
moet dan beoordelen of de leerling nog in voldoende mate de doelen

957

MvT bij het ontwerp van decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften, Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2290/1, 9-10.
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–

voor de studiebekrachtiging ofwel voor het doorstromen naar
vervolgonderwijs kan bereiken;
‐ is dit niet het geval dan wordt nagegaan of de leerling georiënteerd
kan worden naar een ander gemeenschappelijk curriculum waar de
doelen wel haalbaar zijn;
als de aanpassing van het curriculum nog verder gaat, dan komt het
individueel aangepast curriculum in het vizier en is alleen een attest van
verworven bekwaamheden mogelijk. Het gaat hier over aanpassingen die
onvoldoende zijn.

Wanneer de student nood heeft aan aanpassingen om het gemeenschappelijk
curriculum te kunnen volgen, zijn deze aanpassingen zoals gezegd altijd begrensd
door de proportionaliteitstoets.958 Indien de aanpassingen om gewone leerdoelen
te bereiken onredelijk zijn, heeft de student nood aan een individueel aangepast
curriculum. Op dat moment bestaan er twee mogelijkheden: enerzijds de
inschrijving van de leerling in het buitengewoon onderwijs en anderzijds de
voorwaardelijke inschrijving van de leerling in het gewoon onderwijs.959 Wanneer
voor deze laatste mogelijkheid wordt geopteerd, moet de school na overleg met het
CLB, de ouders en de klassenraad nagaan of de aanpassingen die nodig zijn om de
leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast
curriculum wel redelijk zijn.960 Indien de school van mening is dat de aanpassingen
die zij moet doen aan het curriculum om de leerling met een handicap het gewoon
onderwijs te laten volgen onredelijk zijn, dan kan zij de inschrijving weigeren.961
Het nieuwe artikel 115 van de Codex Secundair Onderwijs zal na de
inwerkingtreding van het M-decreet de mogelijkheid creëren een attest van
verworven bekwaamheden toe te kennen aan leerlingen die een individueel
curriculum volgen. Voor het behalen van dergelijke attesten is vereist dat de
doelen van het individueel curriculum overeenstemmen met de leerplandoelen
van het betreffende structuuronderdeel. Indien de klassenraad een gewoon attest
wil uitreiken, moeten de individuele doelen door de inspectie beoordeeld kunnen
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J. DHOMMEAUX, “La convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole du
13 décembre 2006”, RTDH 2013, afl. 95, 534.
959
T. MARDULIER (adviseur Departement Onderwijs en Vorming), “Leerlingen met beperking naar het
gewone onderwijs: 15 vragen en antwoorden”, Klasse voor Ouders, 14 maart 2014, te raadplegen
via: www.klasse.be/ouders/37595/mdecreet/.
960
Art. II.11 M-decreet.
961
T. MARDULIER (adviseur Departement Onderwijs en Vorming), “Leerlingen met beperking naar het
gewone onderwijs: 15 vragen en antwoorden”, Klasse voor Ouders 14 maart 2014, te raadplegen
via: www.klasse.be/ouders/37595/mdecreet/.

244

Intersentia

worden op hun overeenstemming met de leerplandoelen voor het
structuuronderdeel waarop de certificering betrekking heeft.962 Het
Kinderrechtencommissariaat beschouwt het een als positieve evolutie dat het
toekennen van redelijke aanpassingen (in concreto het toekennen van
dispenserende maatregelen) niet automatisch leidt tot een verlies van de normale
studiebekrachtiging.963
C.

Beleidsaanbeveling: naar een inburgering van redelijke aanpassingen
met als einddoel een inclusieve structuur

Vanuit de principes van het Verdrag wordt het de Vlaamse overheid aanbevolen
actief in te zetten op de aanpassing van het curriculum als zijnde een redelijke
aanpassing. Met het M-decreet heeft de Vlaamse Regering hierin een eerste stap
gezet. Toch is er nood aan een verdere ontwikkeling inzake expertise in het
onderscheid dat moet worden gemaakt tussen een wezenlijke en een beperkte
curriculumaanpassing. Momenteel is onduidelijk wat nu de wezenlijke en wat nu
de beperkte curriculumaanpassingen zijn. De overheid zou academisch onderzoek
hiernaar moeten monitoren, zeker in de context van het secundair en hoger
onderwijs.
De kennis op het gebied van redelijke aanpassingen is nog niet overal aanwezig.
Een belangrijke opleiding waarin de kennis moet worden aangeleerd is de
lerarenopleiding.964 Op dit aspect wordt verder bij de beleidsaanbevelingen inzake
de lerarenopleidingen dieper ingegaan (infra).
Het doorvoeren van redelijke aanpassingen is geen gratis-verhaal. De overheid
moet scholen voldoende middelen toekennen om zich te confirmeren aan de
redelijke aanpassingsplicht. Deze aanbeveling wordt ondersteund door het VN-

962

963

964

MvT Bij het ontwerp van decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften, Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2290/1, 21-22; Vr. en Antw. Vl.Parl. 2014-15,
6 oktober 2014 (Vr. van Kathleen HELSEN aan Hilde CREVITS, viceminister-president van de
Vlaamse regering, Vlaams minister van Onderwijs, schriftelijke vraag, nr. 32, 6 oktober 2014 (“Er
zijn veel vragen rond de definitie van redelijke aanpassing. Kan geobjectiveerd worden welke
aanpassingen van die aard zijn dat een diploma of getuigschrift uitreiken onmogelijk wordt?”).
KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT, “Advies ontwerp van decreet over maatregelen voor leerlingen
met specifieke onderwijsbehoeften”, Brussel, 7 januari 2014, 9 (raadpleegbaar via:
www.kinderrechtencommissariaat.be/advies/advies-ontwerp-van-decreet-over-maatregelenvoor-leerlingen-met-specifieke-onderwijsbehoeften).
M.T. BROWNELL, D.D. ROSS, E.P. COLON en C.L. MCCALLUM, “Critical Features of Special
Education Teacher Preparation: A Comparison With General Teacher Education”, The Journal
of Special Education 2005, Vol. 38, No. 4, 244.
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Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap.965 Bij de inzet van
middelen moet een lange termijnvisie worden ontwikkeld. Daarmee wordt
bedoeld dat in de mate van het mogelijke bij de toetsing van de redelijke
aanpassingen rekening wordt gehouden met de verdere studieloopbaan van de
leerling (o.a. hogere studies) en/of met de werkgelegenheidskansen in de
beroepssector waarin deze wordt opgeleid. De overheid moet een faciliterende rol
spelen in de verheldering van het garanderen van het recht op redelijke
aanpassingen door scholen.966 Concreet betekent dit dat de overheid onderzoek
naar goede praktijkvoorbeelden moet stimuleren en ondersteunen. Daarbij kan de
overheid een belangrijke monitoring functie op zich nemen. Het is evenwel niet de
taak van de overheid om in de plaats van de scholen te zeggen hoe zij het recht
kunnen garanderen. De overheid moet een faciliterende en ondersteunende rol
spelen in de ontwikkeling van een denktank die expertise kan uitwisselen over
good practices. Van belang is ook dat deze effectief ter beschikking staan van de
leerkrachten, nu deze in de praktijk vaak zeer wantrouwig blijken, omdat ze (niet
ten onrechte) het gevoel hebben er alleen voor te staan bij de praktische
problemen.
Een tweede aanbeveling heeft betrekking op de ontwikkeling van universeel
ontwerp.967 De gedachte van het ‘universeel ontwerp’ is opgenomen in het Verdrag
en wordt als volgt gedefinieerd: “ontwerpen van producten, omgevingen,
programma’s en diensten die door iedereen in de ruimst mogelijke zin gebruikt
kunnen worden zonder dat een aanpassing of een speciaal ontwerp nodig is.
Universeel ontwerp omvat tevens ondersteunende middelen voor specifieke
groepen van personen met een handicap, indien die nodig zijn.”968
Dit sluit sterk aan bij het concept van redelijke aanpassingen, maar verschilt in
die zin dat de onderwijsomgeving zodanig wordt uitgebouwd dat zij toegankelijk
is voor een zeer diverse leerlingenpopulatie. De focus ligt als dusdanig niet op de
leerling maar op verandering/aanpassing van het curriculum (doelen, materialen,
965

CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES – COMITÉ DES DROITS DES
PERSONNES HANDICAPÉES, Observations finales concernant le rapport initial de la Belgique,
CRPD/C/BEL/CO/1,
3 oktober 2014,
§ 36-37;
http://socialsecurity.fgov.be/docs/fr/publicaties/uncrpd/uncrpd-aanbeveling-180914-fr.pdf (1
juni 2015)
966
M. MEIRSSCHAUT, F. MONSECOUR en M. WILSSENS, Klaar voor redelijke aanpassingen. Een leidraad,
Gent, Arteveldhogeschool, 2013, 34-35.
967
INTERFEDERAAL CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN RACISMEBESTRIJDING, Rapport inzake
de situatie van personen met een handicap in België met betrekking tot hun mensenrechten en
fundamentele vrijheden zoals gewaarborgd door het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen
met een Handicap, 2014, 270.
968
Art. 2 VRPH.
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beoordeling, methodes, …) en toegang tot scholen. Alle leerlingen genieten een
pedagogisch-didactische aanpak die universeel ontworpen is. Scholen dienen in
deze gedachtegang flexibel om te springen met materialen, methoden,
doelstellingen, evaluaties, … Het voordeel aan een ‘universal design for learning’ is
dat het leerkrachten in staat stelt een curriculum te ontwikkelen dat flexibel en
aangepast is aan verschillende leervormen waardoor een brede toegang voor
leerlingen wordt mogelijk gemaakt. Daarnaast wordt het classificeren van
specifieke onderwijsbehoeften in types of groepen vermeden.969
De overheid dient in deze een kader te creëren in de leerplanontwikkeling om
universal design for learning in de verschillende facetten van het onderwijs kansen
te bieden. In de vormgeving van het onderwijs dient de overheid dit concept
centraal te stellen. Universal design for learning is niet enkel toepasbaar op
personen met een handicap, het is een onderwijsplatform die het engagement en
de leeromgeving van alle studenten kan verbeteren.970

5.4. NIEUW TYPE IN HET BUITENGEWOON ONDERWIJS
Het M-decreet voorziet in een nieuw type leerlingen in het buitengewoon
onderwijs. Dit type staat open voor leerlingen met een autismespectrumstoornis
(ASS) die geen verstandelijke beperking hebben en niet in het gewoon onderwijs
terecht kunnen. Op de introductie van een nieuw type wordt kritiek geuit: het
opzetten van een type 9 in het buitengewoon onderwijs versterkt immers het
gevoel dat het medisch model behouden blijft.971 Toch zou het nieuwe type een
antwoord bieden aan leerlingen met ASS die bij gebrek aan een eigen type
verspreid zaten over de verschillende andere types.972
De scholen voor buitengewoon basisonderwijs of secundair onderwijs konden
hun kandidatuur indienen om type 9 in te richten. Na screening door AgODi, de
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Voor meer informatie over het ‘universal design for learning’, zie o.a. D.H. ROSE, A. MEYER en
C. HITCHCOCK (eds.), The universally designed classroom: Accessible curriculum and digital
technologies, Cambridge, Harvard University Press, 2005, 180 p.
970
C. STEGEMAN en N. STEVENS, “Inclusion in teacher education: What needs to change in practice” in
L. THOMAS en M. HIRSCHKORN (eds.), Change and progress in Canadian Teacher Education:
Research on recent innovations in teacher preparation in Canada, Canadian Associaton for
Teacher Education, 2015, 469.
971
Ontwerp van decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
Hoorzittingen, Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2290/3, 15.
972
MvT ontwerp van decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften, Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2290/1, 14.
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Onderwijsinspectie en de Vlaamse Onderwijsraad kende de Vlaamse Regering aan
166 scholen goedkeuring toe om vanaf het schooljaar 2015-2016 het type 9 in te
richten. In totaal zou het gaan om ongeveer 8.000 leerlingen met autisme die in
aanmerking komen voor onderwijs in type 9.
Huidig minister van Onderwijs Hilde CREVITS: “Hiermee zetten we een stap in
de richting van gelijke behandeling van kinderen met autisme (door de
ondersteuning gelijk te stellen). Voor kinderen met autisme creëren we een aanbod
dat toelaat dat ze dichter bij huis een gepast onderwijsaanbod vinden. Na een
grondige screening hebben 166 scholen voor buitengewoon basisonderwijs en voor
buitengewoon secundair onderwijs een gunstig advies gekregen om dit type
onderwijs te organiseren. Het zijn scholen die veel expertise hebben zodat de
leerlingen de beste zorgen krijgen.”973
Hoewel de Raad van State in haar advies oordeelde dat de creatie van een nieuw
type 9 geen afbreuk doet aan artikel 24 VRPH974, lijkt de creatie van een nieuw type
9 in het buitengewoon onderwijs en de verwoording van gelijke behandeling van
kinderen met autisme ons niettemin in strijd met de gewenste paradigmashift van
het Verdrag die zoveel mogelijk beoogt om geen aparte schoolomgeving in stand
te houden.

5.5. LERARENOPLEIDING: INCLUSIEVE COMPETENTIES?
De lerarenopleiding is gericht op de ontwikkeling van kennis, inzichten en
vaardigheden die leraren nodig hebben in de uitoefening van hun beroep.975 Het
World Report on Disability stelt dat: “een juiste opleiding van leraren voor het
regulier onderwijs cruciaal is, indien zij met vertrouwen en met de nodige
competenties onderwijs willen verstrekken aan kinderen met verschillende
behoeften”.976 Het is van belang dat in de lerarenopleiding aandacht wordt besteed

973

BELGA, “Nieuw type onderwijs voor kinderen met autisme in 166 scholen”, De Morgen 9 februari
2015.
974
Adv.RvS nr. 54.205/1 van 29 oktober 2013 over een voorontwerp van decreet ‘betreffende
belangrijke en noodzakelijke maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften’,
Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2290/1, 193.
975
EUROPEAN AGENCY FOR DEVELOPMENT IN SPECIAL NEEDS EDUCATION, Lerarenopleiding en inclusie
in Europa – Uitdagingen en kansen, Odense, European Agency for Development in Special Needs
Education, 2011, 12.
976
WORLD HEALTH ORGANIZATION, World Report on Disability 2011, Genève, World Health
Organization,
2011,
222
(raadpleegbaar
via:
www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf).
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aan ‘beperking in de klas’, waarbij de leraar een belangrijke actor is in de
ontwikkeling van een inclusief onderwijslandschap.977 Het Verdrag schrijft voor
dat leraren moeten geholpen worden om het inclusief onderwijs waar te maken.
Zo vereist artikel 24(4) VRPH dat in de lerarenopleiding studenten worden
getraind in het omgaan met personen met een handicap en het gebruik van de
desbetreffende ondersteunende communicatie en andere methoden om personen
met een handicap te ondersteunen.

5.5.1. HUIDIGE SITUATIE
Hoewel in de Vlaamse Gemeenschap verschillende modellen van
lerarenopleidingen bestaan, hebben ze allemaal dezelfde grondslag. De wettelijke
basis voor de opleidingen van leraren, zowel in het kleuter-, lager als secundair
onderwijs ligt in het besluit van de Vlaamse regering betreffende de
basiscompetenties van leerkrachten.978 Binnen dit kader is het moeilijk om
geïsoleerde vooropgestelde competenties gerelateerd aan inclusief onderwijs te
identificeren. ‘Diversiteit’ is immers niet langer een klein onderdeel van het
curriculum, maar is een integraal deel van een kwalitatieve lerarenopleiding.979 De
noodzaak voor een definitie van ‘inclusief onderwijs’980 is wederom van belang.
Door het gebrek aan dergelijke definitie kunnen de basiscompetenties misleidend
zijn. Voor bepaalde leraren verwijst diversiteit immers louter naar een verschil in
cultuur of taal, maar niet naar een intellectuele of fysieke beperking.981
Wat volgt is een opsomming van enkele kerncompetenties met betrekking tot
inclusief denken binnen het onderwijs. Hiervoor wordt telkens verwezen naar de
bijlagen bij het besluit van de Vlaamse regering betreffende de basiscompetenties

977

U. SHARMA, C. FORLIN en T. LOREMAN, “Impact of training on pre-service teachers’ attitudes and
concerns about inclusive education and sentiments about persons with disabilities”, Disability &
Society 2008, Vol. 23, No. 7, 773; zie ook I. VAN DE PUTTE en E. DE SCHAUWER, “Becoming a
Different Teacher… Teachers’ Perspective on Inclusive Education”, Erdélyi Pszichologiai Szemle
2013, 245-265.
978
BVR 5 oktober 2007 betreffende de basiscompetenties van leraren, BS 17 januari 2008; A. DE VROEY
en T. MARDULIER, Teacher education for inclusion. Inclusive practice and inclusive competences
in teacher education in the Flemish community in Belgium, 2010, 11.
979
A. DE VROEY en T. MARDULIER, Teacher education for inclusion. Inclusive practice and inclusive
competences in teacher education in the Flemish community in Belgium, 2010, 35.
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Zie supra 5.2. Het begrip ‘inclusief onderwijs’.
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competences in teacher education in the Flemish community in Belgium, 2010, 35.
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van leraren.982 De termen ‘inclusie’, ‘inclusief onderwijs’ of ‘leerling met een
beperking’ komen als dusdanig niet voor in het besluit. Daarnaast wordt noch in
het besluit zelf, noch in zijn bijlagen verwezen naar leerlingen met een mentale
beperking.
Met betrekking tot de opleiding van leerkrachten in het kleuteronderwijs983
wordt vereist dat zij specifieke doelen kunnen selecteren voor kleuters met
specifieke behoeften die aansluiten bij de algemeen vastgestelde beginsituatie.984
Verder moeten leraren binnen het kleuteronderwijs in staat zijn om op een gepaste
manier om te gaan met kleuters met gezondheidsproblemen of fysieke
beperkingen.985 Daarnaast wordt van de leerkrachten verwacht dat ze leerdoelen
kunnen vervangen door haalbare of specifieke doelen, alsook dat ze hulpmiddelen
kunnen aanreiken.986
De leerkrachten in het lager onderwijs moeten onder andere de volgende
relevante competenties bezitten987: in staat zijn de leerinhouden en -ervaringen af
te stemmen op het realiseren van de vooropgestelde doelen door in te spelen op de
verschillen tussen leerlingen; aangepaste en individuele leerhulp kunnen
verstrekken; hulpmiddelen aanreiken om een doel te bereiken en leerdoelen die
een belangrijke hinderpaal vormen vervangen door haalbare of specifieke
doelen.988 Verder moeten zij gepast kunnen omgaan met leerlingen met
gezondheidsproblemen of fysieke beperkingen.989
De basiscompetenties voor leerkrachten secundair onderwijs990 bevatten
volgende relevante competenties: voor leerlingen met specifieke behoeften doelen
selecteren die aansluiten bij de vastgestelde beginsituatie991; voor leerlingen met
specifieke behoeften de leerinhouden en ervaringen afstemmen op het realiseren
van de vooropgestelde doelen door te differentiëren, remediëren, compenseren en
dispenseren992; de leerkracht moet kunnen participeren in het zorg- en
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BVR 5 oktober 2007 betreffende de basiscompetenties van leraren, BS 17 januari 2008.
Bijlage2: Basiscompetenties voor de leraar kleuteronderwijs, bij het besluit van de Vlaamse Regering
van 5 oktober 2007 betreffende de basiscompetenties van leraren, BS 17 januari 2008.
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gelijkeonderwijskansenbeleid van de school993; de leerkracht moet kunnen
omgaan met de diversiteit van de leergroep994; de leerkracht moet leerlingen leren
omgaan met diversiteit.995
Vlaams parlementslid Marijke DILLEN heeft aan toenmalig minister van
Onderwijs Pascal SMET gevraagd welke initiatieven reeds zijn genomen om in de
lerarenopleidingen meer aandacht te besteden aan kinderen met een beperking in
de klas.996 De minister antwoordde door te stellen dat: “Binnen de
basiscompetenties en het beroepsprofiel voor leraren is opgenomen dat leraren de
nodige competenties moeten hebben om te kunnen omgaan met diverse leerlingen.
Omgaan met leerlingen met een functiebeperking zit hierin vervat.” De minister
verwijst aldus naar de hierboven besproken algemene basiscompetenties. Voor een
meer gespecialiseerde opleiding verwijst minister SMET naar twee ‘bachelor-nabacheloropleidingen buitengewoon onderwijs’ die leerkrachten specifiek opleiden
voor deze materie.

5.5.2. KNELPUNTEN EN BELEIDSAANBEVELINGEN

A.

Voorbereiding op een inclusief onderwijssysteem

Knelpunt
Internationaal onderzoek toont aan dat er duidelijk een verschuiving is naar een
meer positieve houding bij de studenten in de lerarenopleiding ten aanzien van
inclusie en diversiteit in vergelijking met vroeger.997 Uit onderzoek van de
opleidingsprogramma’s van verschillende Vlaamse hogescholen en universiteiten
blijkt dat er in de lerarenopleiding aandacht is voor het inclusief onderwijs, doch
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niet altijd op de juiste wijze. De kwestie betreffende inclusie en diversiteit wordt al
te vaak behandeld tijdens afzonderlijke cursussen of modules over specifieke
onderwijsbehoeften en zorg.998 Hierdoor bestaat het risico dat het denken in
verschillen tussen leerlingen wordt versterkt, wat ertoe leidt dat leraren
onvoldoende geloof hebben om aan een diverse groep leerlingen les te geven, tenzij
zij een gespecialiseerde cursus hebben genoten.999 Dit wordt bevestigd door een
onderzoek van het programma ‘Koppen’ uitgevoerd bij 900 leerkrachten. Hieruit
blijkt dat 87 procent van de bevraagden onvoldoende is geïnformeerd over en
voorbereid op het M-decreet. Het merendeel van deze leerkrachten (61 procent)
vraagt extra aandacht in de opleiding, extra bijscholing en samenwerking met
experts.1000 Een beginnende leerkracht verwoordde het als volgt: “Ik, als startende
leerkracht, voel nu zoiets van (…) ‘help!’. Als ik volgend jaar een kind in mijn klas
krijg die eigenlijk in het buitengewoon onderwijs zat en volgens het M-decreet in
mijn klas is gekomen, dan ga ik hopelijk veel collega’s hebben die mij gaan kunnen
helpen.”1001 Hoewel uitwisseling van expertise met andere leerkrachten en
ontwikkeling van expertise in scholen essentieel is voor de vorming van de
leerkrachten, is het toch een opmerkelijke uitspraak. Het DNA van de
lerarenopleiding moet meer inclusiegericht zijn.
Het Belgian Disability Forum benadrukt de noodzaak van een hervorming van
de lerarenopleiding. De leraren worden momenteel niet opgeleid voor, noch
voorbereid op een inclusief onderwijssysteem.1002 De transversale
burgerrechtenorganisatie GRIP sluit zich hierbij aan. In haar schaduwrapport stelt
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ze dat: “…er heel weinig maatregelen worden genomen om een waarachtig
inclusief onderwijs op te zetten voor leerlingen met een grote
ondersteuningsnood. Er ontbreken zowel structurele maatregelen, initiatieven
binnen de lerarenopleiding als bewustmakingscampagnes.”1003
Hoewel een raamwerk van lerarencompetenties met betrekking tot inclusief
onderwijs geen wondermiddel is, is het toch een stap in de richting van de
professionalisering van de kwaliteit van het (inclusief) onderwijs.1004 Het VNComité voor de Rechten van Personen met een Handicap stelt terecht: “(…)
l’éducation inclusive soit partie intégrante de la formation de base des enseignants
dans les universités ainsi qu’au cours de la formation régulière en cours
d’emploi.”1005
Beleidsaanbeveling
Op basis van bovenstaande elementen wordt in de volgende paragraaf aan de
Vlaamse overheid een beleidsaanbeveling gedaan wat betreft de integratie van
inclusief denken binnen de volledige lerarenopleiding.
Hoewel de uitgangspunten van en het beleid voor inclusief onderwijs constant
aan verandering onderhevig zijn1006, is het een algemene prioriteit voor landen om
te beschikken over een duidelijk profiel en noodzakelijke competenties waaraan
leraren moeten voldoen.1007 Daarbinnen is er nood aan een betere en toegepaste
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basisopleiding van het onderwijzend personeel op vlak van inclusief onderwijs.1008
Kennis en expertise omtrent zorg wordt voornamelijk geleerd vanuit het handelen
in de dagelijkse praktijk. Momenteel staat België bekend om zijn uitgewerkt
systeem van gesegregeerd onderwijs1009, de kennis die daar aanwezig is, moet
worden meegenomen in de overgang van een gesegregeerd naar een inclusief
onderwijssysteem. Hierbij dient men rekening te houden met mogelijke risico’s:
het vraagt immers een andere benadering om leerlingen met een beperking te leren
leren in het gewoon onderwijs, dan deze te leren leren in het buitengewoon
onderwijs. Indien men zich daarvan bewust is, kan de expertise opgebouwd in het
buitengewoon onderwijs bijdragen tot een inclusiever onderwijssysteem.
Er moet onderzoek worden gedaan naar een efficiënte en effectieve
lerarenopleiding waarbij de opleiding op termijn zodanig wordt georganiseerd dat
ze alle leraren voorbereidt om tegemoet te komen aan het geheel van specifieke en
individuele (leer)noden.1010 Het opnemen van inhoud over inclusief onderwijs in
alle opleidingsonderdelen van de lerarenopleiding heeft tot voordeel dat leraren
het bewustzijn wordt bijgebracht om zowel hun sociale als cognitieve
vaardigheden te stimuleren, competenties te ontwikkelen en interdisciplinair te
werken. Daarbij leren zij het curriculum toe te passen voor diverse soorten
leerlingen waarop zij de principes van het universeel ontwerp toepassen
(supra).1011 Het verwerven van vaardigheden, zoals het ter beschikking stellen van
ondersteunende communicatie, aangepaste onderwijstechnieken, het gebruik van
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hulpleermiddelen en dergelijke zou een onderdeel kunnen zijn van de
lerarenopleiding.1012
Vandaar dat aanbevolen wordt dat de Vlaamse decreetgever een herziening
doorvoert van de basiscompetenties van leerkrachten binnen het onderwijs: er is
immers nood aan een betere en toegepaste basisopleiding van het onderwijzend
personeel.1013 Een integratie van de verschillende mogelijke aanpassingen en de
differentiemethodes biedt de mogelijkheid om reeds in de opleiding de
gedachtegang van het VRPH te ontwikkelen, namelijk de aanpassing van de
omgeving aan de persoon met een beperking. Redelijke aanpassingen realiseren,
vergt in de eerste plaats een intensieve opleiding en vervolgens intensieve training
en bijscholing.1014 Belangrijk is dat studenten in contact komen met goede
praktijkvoorbeelden en congruent worden opgeleid.1015
Als basiscompetenties met betrekking tot inclusie wordt volgend voorstel
gedaan:
– alle leerlingen betrekken binnen het inclusief onderwijs;
– respect vertonen voor elke leerling ongeacht culturele afkomst of beperking;
– diversiteit gebruiken als leerbron;
– diversiteit in acht nemen bij het opstellen van het curriculum;
– samenwerken met relevante actoren (ouders, CLB, begeleiders,
professionals,…);
– inzicht in het wetgevend kader hebben waarbinnen ze worden tewerk gesteld,
met de nadruk op het VRPH en het M-decreet;
– leren van de diversiteiten binnen het klasgebeuren;
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–
–

leren van elkaar (leerkrachten onderling expertise uitwisselen, leren van
studenten met een beperking,…)1016;
zich onthouden van de categorisering van leerlingen.

De nadruk ligt op de herziening van de basiscompetenties en de domeinspecifieke
leerresultaten, aangezien de Vlaamse overheid zelf geen initiatieven kan nemen
om specifieke vakken in het curriculum in te brengen. Het behoort tot de
autonomie van de lerarenopleidingen om het curriculum op te stellen, de enige
vereiste is dat de studenten op het einde van de opleiding de – door de overheid
opgelegde – basiscompetenties bereiken.1017
Niet enkel de theoretische vorming is van belang, de toekomstige leerkrachten
moeten gedurende hun opleiding vertrouwd geraken met de behoeften van
leerlingen met een beperking.1018 Een mogelijkheid hiervoor bestaat in de
verplichte integratie in het opleidingscurriculum van een stage in een inclusieve
onderwijsomgeving. Uit onderzoek blijkt dat er een positieve correlatie bestaat
tussen de integratie van inclusie binnen de opleiding en de attitude van de
leerkracht ten aanzien van personen met een beperking.1019 Daarnaast bestaat de
mogelijkheid om toekomstige leerkrachten in de praktijk de moeilijkheden te laten
ervaren waarmee leerlingen met een beperking kampen. Bijvoorbeeld door hen
samen met een leerling met een beperking les te laten volgen in een rolstoel, hen
een dag te laten meelopen als begeleider van een leerling met een beperking, hen
blind les te laten volgen,… Dit leidt tot de ontwikkeling van verschillende
competenties zoals probleemoplossing, communicatie, zelfreflectie, teamwork,
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flexibiliteit en het in staat zijn om ongepaste attitudes en gedragingen in de
samenleving te herkennen.1020
Concluderend moet het inclusief onderwijs als systeembenadering worden
vertaald in het volledig curriculum van de initiële lerarenopleiding. Een louter
onderdeel in één opleidingsonderdeel is te weinig om een inclusieve benadering
voor te staan.1021 De huidige verticale implementatie in één of meer afgescheiden
opleidingsonderdelen volstaat niet. Er moet een horizontale implementatie komen
van de inclusieve gedachte in alle opleidingsonderdelen waarbij samenwerking en
kennis van de good practices centraal staan.
Essentieel om deze aanbeveling te doen slagen zijn de lerarenopleiders, de
personen die actief het (formele) leren van studenten van de lerarenopleiding en
het leren faciliteren.1022 In de beginfase van een volledig inclusief onderwijs kan de
lerarenopleider als rolmodel voor studenten lerarenopleiding problematisch zijn,
aangezien slechts weinigen van de huidige generatie lerarenopleiders tijdens hun
opleiding ervaring hebben opgedaan met inclusieve settings.1023 Niet enkel
leerkrachten moeten worden bijgeschoold, maar ook de lerarenopleiders. Dit kan
gerealiseerd worden via diversiteitsstages voor lerarenopleiders waarin
observeren, participeren en realiseren van inclusie in een klas van het lager en
secundair onderwijs centraal staan. Op die manier ervaren de lectoren de
diversiteit van de samenleving met een focus op leerlingen met een handicap:
lectoren leren de competenties kennen die de leraar, werkzaam in een diverse
schoolomgeving, helpt om te gaan met inclusie. Ze krijgen op die manier een
genuanceerder beeld van de populatie in verschillende scholen waarbij ze focussen
op inclusie van alle bevolkingsgroepen in het basis en secundair onderwijs.
Gedurende hun onderwijsactiviteiten moeten lectoren hun studenten in de
lerarenopleiding concrete voorbeelden kunnen oplijsten van elementen die
specifiek anders zijn in een inclusieve onderwijsomgeving: goede praktijken,
problematieken, redelijke aanpassingen,… Ze kunnen hun opgedane ervaringen
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aldus aanwenden ten aanzien van studenten die zelf stage lopen in de inclusieve
context.
Bij de aanbeveling inzake de hervorming van de lerarenopleiding is het
belangrijk een permanent forum te creëren waarin leraren actief betrokken
worden bij de denktank die zowel de hervorming moet uittekenen als de
hervorming in de praktijk moet garanderen. Een collectief forum vergroot de
betrokkenheid bij leraren en kan een groter hervormingsdraagvlak creëren.
B.

Opvolging en bijscholing van leraren

Knelpunt
Toenmalig minister van Onderwijs Pascal SMET heeft op vraag van parlementslid
Marijke DILLEN benadrukt dat de opleiding van een leraar niet eindigt bij het
behalen van zijn diploma. Hij benadrukte een ruim aanbod aan
doelgroepspecifieke nascholingen waarop scholen op basis van hun
nascholingsmiddelen op kunnen intekenen.1024 De aandacht voor het inclusief
denken enkel en alleen in de opleiding volstaat niet, deze gedachte moet pertinent
worden meegenomen in verschillende soorten van bijscholingen. De
lerarenopleiding is het startpunt voor het beroep, maar is niet het enig platform
voor de kwalificatie en opleiding van leraren. Een geïsoleerd initiatief om inclusief
onderwijs te bevorderen door een hervorming van de lerarenopleiding is
onvoldoende. De hervorming moet het heel onderwijssysteem betreffen, vandaar
moeten leraren strikter begeleid en verder opgeleid worden in hun professionele
activiteit.1025 De bijscholingen moeten worden afgestemd en in overeenstemming
zijn met de initiële lerarenopleiding.
Aanbeveling: een continue professionele ontwikkeling van leraren
Leraren moeten hun leven lang leren en worden bijgeschoold om te kunnen
omgaan met de veranderde situatie binnen de samenleving. Tijdens de volledige
loopbaan van alle leraren moet worden gewerkt aan de verdere ontwikkeling van
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de competentiegebieden (supra), waarbij er aandacht moet zijn voor een expertiseuitwisseling van verscheidene methodes inzake het omgaan met leerlingen met een
beperking. Deze aanbeveling wordt ondersteund door het rapport van VN-Comité
voor Rechten van Personen met een Handicap, dat vereist dat inclusief onderwijs
een integraal onderdeel vormt van de ‘training on the job’.1026 Hierbij is het tevens
van belang dat de leidinggevenden uit onderwijsorganisaties de inclusieve
gedachtegang mee aangeleerd krijgen.1027
C.

Aandacht voor inclusie binnen andere opleidingen

Het beleid rond inclusiviteit in de opleidingen mag niet worden beperkt tot de
lerarenopleiding sensu stricto. De inclusieve visie moet, indien mogelijk en
relevant, worden opgenomen in elke opleiding in het hoger onderwijs.
Aanbeveling: inclusie binnen de domein specifieke leerresultaten
Het beleid moet een inclusieve onderwijsbenadering promoten in alle
opleidingsprogramma’s.1028 Dit kan door de opname van de inclusieve
gedachtegang binnen de domein specifieke leerresultaten. Krachtens het decreet
op de Vlaamse kwalificatiestructuur1029 moeten alle hogescholen en universiteiten
hun beoogde domein specifieke leerresultaten vastleggen voor hun bachelor- en
masteropleidingen. Een leerresultaat bepaalt wat een lerende verwacht wordt te
kennen, te begrijpen, te doen bij het afronden van een leerproject.1030 Bij wijze van
voorbeeld wordt verwezen naar de opleiding architectuur. Het is essentieel dat ook
binnen deze opleiding aandacht wordt besteed aan inclusie (toegankelijkheid van
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Decr.Vl. 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, BS 16 juli 2009.
1030
Mvt bij het ontwerp van decreet betreffende de kwalificatiestructuur, Parl.St. Vl.Parl. 2008-09, nr.
2158/1; VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD EN VLAAMSE HOGESCHOLENRAAD, Handleiding:
uitschrijven Domeinspecifieke Leerresultatenkaders, Brussel, VLIR & VLHORA, 2012, 7-8.
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(publieke) gebouwen, aandacht voor concrete wetgeving,…).1031 Architecten zijn
immers de kernspeler in de toegankelijkheid van morgen voor personen met een
handicap.

5.6. FINANCIERING VAN HET ONDERWIJS
Het M-decreet is budgetneutraal; er worden geen besparingen doorgevoerd maar
evenmin worden extra middelen voorzien om de omschakeling te ondersteunen.
De middelen die vrijkomen in het buitengewoon onderwijs doordat meer
leerlingen in het regulier onderwijs worden ingeschreven, worden ingezet voor de
ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en dit zowel in
het gewoon als in het buitengewoon onderwijs.1032 Met deze waarborgregeling
komen middelen voor inclusie pas vrij wanneer er minder leerlingen in het
buitengewoon onderwijs naar school gaan. De inclusie in het gewoon onderwijs is
dan al in volle ontwikkeling. Het feit dat deze middelen pas daarna vrijkomen
bemoeilijkt het doorvoeren van de verandering. Er kan geen financiële impuls
worden gegeven bij de start van het M-decreet.1033 Minister van Onderwijs Hilde
CREVITS gaat daarom het M-decreet meteen bijsturen.1034 De middelen die
voorzien zijn voor de speciale zorg in het buitengewoon onderwijs, moeten mee
verschuiven met de leerlingen.1035 Daarvoor wacht de minister niet tot het
schooljaar 2016-2017. De middelen kunnen alzo een schooljaar vroeger in het
gewoon onderwijs terechtkomen. Deze bijsturing is gebaseerd op de
februaritelling van 2015, waarbij in vergelijking met februari 2014 al 906 kinderen
binnen het buitengewoon lager onderwijs zijn verschoven naar het gewoon
onderwijs.1036

1031

Zie o.a. G.L. PORTER, “Making Canadian Schools Inclusive: a Call to Action”, Education Canada
2010, Vol. 48, No.2, 62-63.
1032
Art. 173septies, § 1 Decr. Basisonderwijs en art. 314/5, § 1 Codex Secundair Onderwijs als ingevoegd
door art. II. 21 en art. III.57 M-decreet.
1033
H. HUYSENTRUYT, P. MEIER en K. CELIS, Onderzoeksnota: Disability Mainstreaming in Vlaams
beleid, Antwerpen, Steunpunt Gelijkekansenbeleid, 2014, 25.
1034
Er is een pré-waarborgregeling aangenomen om de vrijgekomen middelen al in in te zetten vanaf
1 september 2015.
1035
MvT, Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2290/1; BELGA, “Crevits gaat M-decreet bijsturen”, Het Laatste
Nieuws 14 maart 2015.
1036
Hand. Vl.Parl. 2014-15, nr. 29, 18 maart 2015, 30-36.
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Er is nood aan de ondersteuning van leerkrachten om inclusief te werken en te
leren werken.1037 Deze ondersteuning blijft evenwel achterwege. Het louter en
alleen inzetten van middelen voor inclusief onderwijs naarmate die middelen
vrijkomen in het buitengewoon onderwijs is ruimschoots onvoldoende. Daarnaast
wordt niet in extra financiering of subsidiëring voorzien om schoolgebouwen aan
te passen aan leerlingen met een beperking.1038 Het bestaand subsidiëringssysteem
via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs blijft wel behouden.
Hierbij willen we evenwel benadrukken dat inclusie niet altijd en zeker niet
automatisch vraagt om aanpassingen aan de gebouwen.
Zolang er niet voldoende extra middelen worden ingezet voor de
ondersteuning van het regulier onderwijs om kwalitatief inclusief onderwijs waar
te maken, zal de weerstand groot blijven en zal het beleid onvoldoende echte
inclusie kunnen realiseren.1039 Enkel en alleen een extra inzet aan middelen zal
evenwel niet volstaan, er moet tegelijk een mindswitch plaatsvinden naar inclusie.
Aanbeveling
Echte inclusie vraagt een transformatie van een onderwijssysteem niet enkel op
inhoudelijk vlak, maar ook op vlak van investeringen. Een concreet financieel
kader voor de uitvoering van het M-decreet is essentieel en zou individuele
ondersteuningen moeten voorzien voor leerlingen en leerkrachten. De
toegankelijkheid (zowel op fysiek, economisch, sociaal als psychologisch vlak) van
scholen moet gegarandeerd worden door wetgeving en ondersteund door
adequate financiering.1040 Het aanbieden van inclusief onderwijs genereert een

1037

HUMAN RIGHTS COUNCIL, Annual report of the United Nations High Commissioner for Human
Rights and reports of the Office of the High Commissioner and the Secretary-General: Thematic
study on the right of persons with disabilities to education, Twenty-fifth session, 18 december
2013, A/HRC/25/29, 13, rn. 49.
1038
Kanttekening: inclusie vraagt niet altijd om aanpassingen aan de gebouwen.
1039
Denk hierbij aan de keuze voor het M-decreet in plaats van het ambitieuze en meer inclusieve
leerzorgdecreet.
H. HUYSENTRUYT, P. MEIER en K. CELIS, Onderzoeksnota: Disability Mainstreaming in Vlaams beleid,
Antwerpen, Steunpunt Gelijkekansenbeleid, 2014, 25.
1040
HUMAN RIGHTS COUNCIL, Annual report of the United Nations High Commissioner for Human
Rights and reports of the Office of the High Commissioner and the Secretary-General: Thematic
study on the right of persons with disabilities to education, Twenty-fifth session, 18 december
2013, A/HRC/25/29, 11, rn. 39.
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grotere vraag en meer studenten met een handicap zullen doorstromen naar het
hoger onderwijs waar ook redelijke aanpassingen en ondersteuning nodig zijn.1041
Het financieringssysteem moet niet alleen op individuele ondersteuning
gebaseerd zijn. De overheid moet investeren in het concept van universal design.
Een universele omgeving is essentieel en kan bepaalde problemen wegnemen voor
een grote groep van mensen, waardoor minder nood bestaat aan individuele
ondersteuning.1042

5.7. RECHTSMIDDELEN BIJ WEIGERING INSCHRIJVING
Het inschrijvingsrecht is voor het basisonderwijs opgenomen in het gewijzigd
artikel 37undecies, § 1 Decreet Basisonderwijs.1043 Krachtens dit artikel geldt het
recht op inschrijving onverkort voor leerlingen die het gemeenschappelijke
curriculum kunnen volgen met toepassing van gepaste maatregelen, zoals
remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen,
die proportioneel zijn. Leerlingen voor wie deze aanpassingen worden toegepast,
blijven in aanmerking komen voor gewone studiebekrachtiging toegekend door
de klassenraad.1044 Leerlingen die over een verslag van het CLB beschikken voor
toegang tot buitengewoon onderwijs worden door de aangezochte school
ingeschreven onder ontbindende voorwaarde. Na overleg met ouders, klassenraad
en CLB over de nodige aanpassingen om de leerling in het gemeenschappelijke
curriculum mee te nemen of om de leerling studievoortgang te laten maken op
grond van een individueel aangepast curriculum beslist de school over de
proportionaliteit van de nodige aanpassingen.1045 Indien tot disproportionaliteit
wordt besloten, zal de inschrijving ontbonden zijn op het moment dat deze leerling
in een andere school is ingeschreven en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet
inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de disproportionaliteit.1046

1041

H. HUYSENTRUYT, P. MEIER en K. CELIS, Onderzoeksnota: Disability Mainstreaming in Vlaams
beleid, Antwerpen, Steunpunt Gelijkekansenbeleid, 2014, 25.
1042
N. RICKERSON, “Universal Design: Principles and Practice for People with Disabilities” in I.
SÖDERBACK (ed.), International Handbook of Occupational Therapy Interventions, New York,
Springer Intertnational Puublishing, 2015, 359; I.M. LID, “Developing the theoretical content in
Universal Design”, Scandinavian Journal of Disability Research 2013, vol. 15, afl. 3, 203-215.
1043
Deze wijziging werd aangebracht door art. II.12 M-decreet.
1044
Art. 37undecies, § 1 Decr. Basisonderwijs.
1045
Art. 37undecies, § 2, eerste lid Decr. Basisonderwijs.
1046
Art. 37undecies, § 2, tweede lid Decr. Basisonderwijs.
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Een gelijkaardige regeling geldt voor de inschrijving van leerlingen met
specifieke leernoden in het secundair onderwijs.1047
Een school kan (en in sommige gevallen moet) een leerling weigeren op grond
van volgende redenen: (i) het niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden op de
dag van de effectieve instap1048; (ii) indien de capaciteit van de school wordt
overschreden1049 of indien de leerling in een voorgaand schooljaar werd
uitgesloten1050 Deze weigeringsgronden zijn limitatief van aard en moeten
restrictief worden uitgelegd.1051
Onder het opgeheven artikel III.10 GOK I-Decreet was de overschrijding van
de draagkracht van de school een mogelijke weigeringsgrond. Hierin heeft het Mdecreet een wijziging aangebracht, voortaan is het criterium niet langer de
draagkracht maar wel ‘de proportionele redelijke aanpassingen’.1052 Het M-decreet
voorziet een automatisch recht op inschrijving voor leerlingen die het
gemeenschappelijk curriculum kunnen volgen met toepassing van gepaste
maatregelen die proportioneel zijn.1053 Het concept van de redelijke aanpassingen
geeft de scholen evenwel nog steeds een ‘margin of appreciation’.
Indien een school weigert om een leerling – al dan niet met een beperking –
(definitief) in te schrijven, moet de school aan de ouders een document
‘mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving’1054 bezorgen, waarop zij de
weigeringsmotivering opneemt. Bij betwisting of gebrek aan motivering zijn er
twee mogelijkheden: bemiddeling via het Lokaal Overlegplatform (LOP)1055 of een
klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten.1056 Het LOP wordt
automatisch op de hoogte gesteld van een weigeringsbeslissing, aangezien de
school verplicht is het document ‘mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving’
naar het Agentschap voor Onderwijsdiensten te sturen.1057 Door de invoering van
het M-decreet verloopt de bemiddeling via het LOP niet meer automatisch, de

1047

Art. 110/11 decr. Codex Secundair Onderwijs.
Art. 37octies, &1 Decr. Basisonderwijs; art. 110/8 Codex Secundair Onderwijs.
1049
Art. 37novies, § 4 Decr. Basisonderwijs; art. 110/9 Codex Secundair Onderwijs
1050
Art. 37decies Decr. Basisonderwijs; art. 110/10 Codex Secundair Onderwijs.
1051
Zie onder andere Commissie leerlingenrechten 16 maart 2007, nr. 2007/07.
1052
S. VAN DAMME, “Het (theoretisch) recht op inclusief onderwijs” (noot onder ECSR 11 september
2013), TORB 2013-14, afl. 4-5,432.
1053
Art. II.11 M-Decreet.
1054
Ter informatie: dit formulier is te raadplegen via www.ond.vlaanderen.be/fiche.asp?id=5226.
1055
www.ond.vlaanderen.be/gok/lop.
1056
ONDERWIJSKIEZER, Inschrijven en aanmelden, Brussel, november 2012, www.onderwijskiezer.be.
1057
VZW OUDERS VOOR INCLUSIE, Wegwijs in het inclusief onderwijs?, Gent, Steunpunt voor Inclusie,
2014, 13.
1048
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ouders moeten vanaf 1 januari 2015 expliciet om bemiddeling verzoeken.1058
Ouders hebben evenwel niet (altijd) de kennis om de bemiddelingsprocedure op
te starten. Indien men opteert voor bemiddeling en geen akkoord wordt bereikt
binnen de tien dagen dan moet het LOP het dossier overmaken aan de Commissie
inzake Leerlingenrechten (CLR). De ouders en andere belanghebbenden kunnen
ook rechtstreeks een klacht indienen bij de Commissie inzake
Leerlingenrechten.1059 Op straffe van ontvankelijkheid moet de klacht uiterlijk
binnen een termijn van dertig kalenderdagen na ontvangst van de weigering
worden ingediend.1060
Met betrekking tot inschrijvingsgeschillen die rijzen naar aanleiding van de
toepassing van het M-decreet krijgt de Commissie een andere samenstelling dan
bij gewone klachtenbehandeling of bij goedkeuring van aanmeldingsdossiers. Het
M-decreet breidt de Commissie inzake Leerlingenrechten in die gevallen uit met
leden die expertise bezitten op het gebied van de praktische realisatie van redelijke
aanpassingen. Daarbij wordt in elk geval de betrokkenheid verzekerd van
personen met een handicap of een organisatie die hen vertegenwoordigt, van een
personeelsvertegenwoordiging en van een vertegenwoordiging van de
onderwijsverstrekkers.1061
De Commissie inzake leerlingenrechten kan steeds het dossier aanhangig
maken bij het onafhankelijk orgaan dat in toepassing van artikel 33, § 2 van het
VN-Verdrag en in toepassing van artikel 40 van het decreet van 10 juli 2008
houdende
een
kader
voor
het
Vlaamse
gelijkekansenen
gelijkebehandelingsbeleid het mandaat heeft van onafhankelijk mechanisme.1062
Het knelpunt aangaande de rechtsmiddelen van een geweigerde leerling liggen
in het niet-bindend karakter van de beslissingen van de CLR, in het ontbreken van
een (administratief) beroep tegen de beslissingen van de CLR en in de
onduidelijkheid of de CLR wel een oordeel zal uitspreken over de redelijkheid of

1058

Zie art. II.12, § 1 M-decreet; art. 37 quindecies decr. Basisonderwijs en art. 110/15, § 1 Codex
Secundair Onderwijs.
Dit is er gekomen op vraag van de belangenorganisaties. Zij beschouwden het LOP als een orgaan dat
bemiddeling startte naar andere school, terwijl zij in bemiddeling wilden gaan met de
‘weigeringsschool’.
1059
Zie o.a. art. 37 quaterdecies Decr. Basisonderwijs en art. 110/14 Codex Secundair Onderwijs.
1060
art. 37 quaterdecies, § 1 in fine Decr. Basisonderwijs en art. 110/14 Codex Secundair Onderwijs
1061
Art. VIII.3 Decr. Vl. 21 mei 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften, BS 28 augustus 2014 ju. Art. IV.7 Decr. Vl. 28 juni 2002 betreffende gelijke
onderwijskansen, BS 14 september 2002.
1062
Art. 37decies, § 4 Decr. Basisonderwijs; art. 110/16 Codex Secundair Onderwijs.
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onredelijkheid van de aanpassingen. Hierdoor bestaat de enige oplossing voor de
ouders erin de zaak voor de rechtbank in te leiden.1063
Het is aanbevolen dat de overheid in een administratieve beroepsprocedure
voorziet voor de beslissingen van de Commissie inzake Leerlingenrechten.
Daarnaast dient de positie van ouders in de procedure te worden versterkt. Verder
moet een wettelijke, schriftelijke motiveringsplicht van scholen worden
ingeschreven wanneer zij de aanpassingen disproportioneel achten.1064 Dit is
momenteel niet ingeschreven in het M-decreet, maar is wel opgenomen in de
algemene bepalingen omtrent het inschrijvingsrecht in het decreet basisonderwijs
en de codex secundair onderwijs. Op die manier worden discussies voor de
rechtbank aangaande een al dan niet weigering van de school tot inschrijving
vermeden.1065
De stap naar de afdwingbaarheid van inschrijving via de rechtbank moet het
ultimum remedium zijn. Het belang van het kind moet steeds centraal staan
conform het principe dat partijen bij een echtscheiding ook niet naar de rechter
gaan voor een gedwongen huwelijk. Een gedwongen huwelijk biedt geen
perspectief op een duurzame oplossing. Dit wil evenwel niet zeggen dat er geen
afdwingbaarheid moet zijn, want anders zouden scholen niet nadenken over het
inschrijvingsrecht. Een mindshift is noodzakelijk en kan eventueel bereikt worden
via een administratief beroepsorgaan, genre de Raad voor betwistingen inzake
studievoortgangsbeslissingen.

1063

G. DE BECO, “Het decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften (M-decreet). Een eerste stap in de juiste richting?”, TORB 2014-15, 7.
1064
Dit was wel het geval in het DAM-decreet; de memorie van toelichting bepaalt dat de school de
weigeringen van de redelijke aanpassing moet motiveren, zie MvT bij het M-decreet, Parl.St.
Vl.Parl. 2014-15, nr. 2290/1.
G. DE BECO, “Het decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
(M-decreet). Een eerste stap in de juiste richting?”, TORB 2014-15, 7; GRIP VZW, “Het ABC van
het M-decreet volgens minister Crevits”, 13 februari 2015, www.gripvzw.be/onderwijs/1019-hetabc-van-het-m-decreet-volgens-minister-Crevits.
1065
Zie o.a. Rb. Mechelen 22 oktober 2013, AR 12/585/A. In deze zaak werd een kind met
downsyndroom telefonisch geweigerd door de school. Er volgde geen schriftelijke bevestiging
van deze beslissing door de school, waarop de ouders in gebreke bleven om enig bewijs te leveren
van de weigeringsbeslissing van de school.
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5.8. INCLUSIEF HOGER ONDERWIJS

5.8.1. HET RECHT EN DE DATA
Na het doorlopen van inclusief kleuter-, lager en secundair onderwijs moet de
inclusiegedachte binnen de onderwijsonctext doorlopen naar het hoger onderwijs.
Het is essentieel om de persoon met een handicap de mogelijkheid te geven hogere
studies aan te vatten. Dit wordt erkend door verscheidene internationale
instrumenten zoals de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, het
Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten en het
Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.1066 Specifiek voor
personen met een handicap bestaan twee artikelen: art. 15 van het Herzien
Europees Sociaal Handvest en art. 24 van het VRPH. Dit laatste artikel waarborgt
dat de persoon met een handicap de mogelijkheid moet hebben op een volledige
ontwikkeling van zijn potentieel.1067 Voor veel personen met een handicap vertaalt
zich dit in hogere studies die hen in staat moeten stellen om daadwerkelijk te
participeren in een vrije maatschappij.1068 Zij moeten op basis van het Verdrag
toegang hebben tot voortgezet onderwijs waarbinnen zij het recht hebben op
redelijke aanpassingen.1069
Hoewel zich de laatste jaren algemeen een positieve tendens aftekent1070, is het
aandeel van personen met een handicap in het hoger onderwijs
betreurenswaardig.1071 In de leeftijdscategorie van 30 tot 34 jaar heeft anno 2011
minder dan een kwart van de personen met een handicap in België een diploma
hoger onderwijs.1072 Dit is ongeveer de helft minder dan in de algemene

1066

Art. 26 UVRM, art. 13-14 ECOSOC-verdrag en art. 28-29 IVRK.
Art. 24(1), a VRPH.
1068
Art. 24(1), c VRPH.
1069
Art. 24(2), b en c; art. 24(5) VRPH.
1070
O. KONUR, “Teaching disabled students in higher education”, Teaching in Higher Education 2006,
vol. 11, afl. 3, 351; S.E. ECKES en T. A. OCHOA, “Students with Disabilities: Transitioning from
High School to Higher Education”, American Secondary Education 2005, vol. 33, afl. 3, 6-7;
ARVASTAT, “Statistieken werkloosheid. Arbeidsgehandicapte werkzoekenden, Vlaanderen maart
2015”, http://arvastat.vdab.be/arvastat/werkloosheid.jsp.
1071
D. CROSIER, S. DALFERTH, V. KERPANOVA en T. PARVEVA, Modernization of Higher Education in
Europe: Funding and the Social dimension, Brussel, Education, Audiovisual and Culture
Executive Agency, 2011, 111p.
1072
Van de werkzoekende personen is slechts 3,9% hooggeschoold (Vr. en Antw. Vl.Parl. 2011-12,
25 januari 2012 (Vr. Nr. 241 P. DE WAELE).
1067
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populatie.1073 Nochtans blijkt uit studies dat in het Vlaamse hoger onderwijs
redelijke aanpassingen over het algemeen vlot worden toegekend, maar bij
docenten wel nood bestaat aan meer informatie en expertise.1074
De uitoefening van het recht op hoger onderwijs ontzeggen, heeft implicaties
op hun maatschappelijke leven. Het recht op onderwijs is noodzakelijk in de
effectuering van verschillende andere rechten, waaronder het recht op arbeid. Het
onderwijs wordt vaak beschouwd als zijnde de toegangspoort tot de
arbeidsmarkt1075 en de levenskwaliteit is in grote mate gelieerd aan het hebben van
zinvol werk.1076 Het belang van het recht op hoger onderwijs valt aldus niet te
onderschatten, zeker gelet op de verhoogde werkkansen na het voltooien van een
professionele bachelor of master.1077 Ter indicatie bezit anno 2015 slechts vijf
procent van de werklozen personen met een arbeidshandicap een diploma hoger
onderwijs.1078
In wat voorafging zijn een aantal cijfers genoemd met betrekking tot het al dan
niet bezitten van een diploma hoger onderwijs. Het is evenwel onduidelijk hoeveel
personen met een handicap zich inschrijven voor een opleiding in het hoger
onderwijs. Er zijn wel per instelling van het hoger onderwijs cijfers van het aantal
studenten met een functiebeperking, toch is nood aan een systematische
dataverzameling. In de eerste plaats stelt zich de vraag wat we onder de persoon
met een handicap verstaan. Zijn dat enkel de personen die erkend zijn door het
VAPH of hanteren we de ruimere definitie van het VRPH. Ons inzien is de laatste
optie te prefereren. Vervolgens moet effectief worden bijgehouden hoeveel
personen met een handicap de stap zetten naar het hoger onderwijs. Dit kan
helpen bij aanvullend onderzoek naar waarom personen met een handicap al dan
niet kiezen voor hoger onderwijs. Evenmin bestaan er cijfers over het aantal
studenten die afhaken tijdens de opleiding, noch cijfers over het aantal studenten
met een handicap die de opleiding succesvol voltooien. Een systematische

1073

ACADEMIC NETWORK OF EUROPEAN DISABILITY EXPERTS, Facts and figures, 2014, www.disabilityeurope.net/content/facts-and-figures-21.
1074
V. VAN HEES en H. ROEYERS, Geprikkeld om te weten – studeren met autisme, Gent, Academia Press,
2014; A. DESOETE, V. VAN HEES, W. TOPS en M. BRYSBAERT, Proef op de som: studeren met
dyscalculie, Gent, Academia Press, 2012.
1075
M. MADRIAGA, “Enduring disablism: students with dyslexia and their pathways into UK higher
education and beyond”, Disability & Society 2007, vol. 22, afl. 4, 399-412.
1076
J.S. PALMER, “The Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Will Ratification Lead to
a Holistic Approach to Postsecondary Education for Persons with Disabilities”, Seton Hall Law
Review 2013, vol. 43, afl. 2, 554-555.
1077
HOGE RAAD VOOR DE WERKGELEGENHEID, Verslag 2014, FOD Werkgelegenheid, Brussel, Arbeid
en Sociaal Overleg, 2014, www.werk.belgie.be/publicationdefault.aspx?id=41752, 49.
1078
Voor basisstatistieken van de opleidingsgraad van werkzoekende personen met een handicap wordt
verwezen naar: ARVASTAT, “Statistieken werkloosheid. Arbeidsgehandicapte werkzoekenden,
Vlaanderen maart 2015”, http://arvastat.vdab.be/arvastat/werkloosheid.jsp.
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verzameling van deze data kan evenwel helpen om bepaalde pijnpunten binnen
het hoger onderwijs te definiëren. Wat zijn bijvoorbeeld de redenen voor het
afhaken en het bijgevolg niet behalen van een diploma hoger onderwijs. Cijfers
daarover kunnen een indicatie geven in welke mate dit een probleem vormt en
kunnen later bijdragen aan oplossingen om de niet-succesvolle uitstroom te
stoppen.

5.8.2. RECHT OP HOGER ONDERWIJS IN HET NATIONAAL
KADER
In Vlaanderen is in 2014 het M-decreet aangenomen (supra) met de bedoeling
tegemoet te komen aan de gesegregeerde onderwijssituatie in Vlaanderen. We
vermelden het decreet ook inzake het nationaal kader voor het recht op (inclusief)
hoger onderwijs. Om inclusief hoger onderwijs te voltooien is het een conditione
sine qua non dat de voorgaande opleidingen die de noodzakelijke toegang vormen
tot het hoger onderwijs eveneens inclusief van aard zijn.
Met betrekking tot het postsecundair onderwijs heeft de Vlaamse decreetgever
geen specifiek instrument uitgewerkt ter waarborging van het recht op hoger
onderwijs voor studenten met een handicap. De regels inzake het hoger onderwijs
zijn hoofzakelijk opgenomen in de Codex Hoger Onderwijs.1079 Deze Codex vormt
een samensmelting van het vroegere Participatiedecreet1080, Structuurdecreet1081 en
Flexibiliseringsdecreet.1082 De Codex beschouwt de gelijke behandeling van
studenten als een algemeen rechtsbeginsel.1083 Ongeacht capaciteiten of

1079

Decr.Vl. 20 december 2013 tot bekrachtiging van de decretale bepalingen betreffende het hoger
onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013, BS 27 februari 2014; Bijlage bij BVR 11 oktober
2013 tot codificatie van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs BS 27 februari
2014.
1080
Decr.Vl. 19 maart 2004 betreffende de rechtspositieregeling van de student, de medezeggenschap
in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor
sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger
onderwijs in Vlaanderen, BS 10 juni 2004, err. BS 27 juli 2004, err. BS 13 januari 2005, opgeheven
door Decr. Vl. 20 december 2013 tot bekrachtiging van de decretale bepalingen betreffende het
hoger onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013, BS 27 februari 2014.
1081
Decr.Vl. 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, BS
14 augustus 2003, opgeheven door Decr.Vl. 20 december 2013, BS 27 februari 2014.
1082
Decr.Vl. 30 april 2004 betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en
houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen, BS 12 oktober 2004, opgeheven door Decr.Vl.
20 december 2013, BS 27 februari 2014.
1083
Art. II. 276, § 1 Codex Hoger Onderwijs.
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beperkingen moet elk individu de mogelijkheid krijgen om hogere studies aan te
vatten. Om de gelijke behandeling in de praktijk te voltooien, moeten voor
sommigen een aantal barrières worden weggenomen, zo ook voor bepaalde
studenten met een functiebeperking. Uit een parlementaire vraag naar de cijfers
van het VAPH inzake het aantal studenten met een handicap blijkt dat deze groep
studenten in de periode van 2008 tot 2012 is gestegen van 0,10 procent naar 0,83
procent. Er moet evenwel benadrukt worden dat dit cijfer slechts een fractie is van
het aantal studenten met een handicap, aangezien de cijfers louter betrekking
hebben op studenten met een inschrijvingsnummer bij het VAPH.1084
Het zevende hoofdstuk van de Codex Hoger Onderwijs is gewijd aan het
‘geïntegreerd hoger onderwijs’. Hiermee wordt de samenwerkingsvorm bedoeld
tussen de hogescholen en het buitengewoon onderwijs. Zij werken samen met het
opzet om studenten met een handicap onderwijs te laten volgen in een hogeschool
met ondersteuning vanuit een school voor buitengewoon onderwijs. Hierbij is de
mogelijkheid voorzien een vrijstelling aan te vragen voor bepaalde
opleidingsonderdelen die de student met een handicap niet succesvol kan
voltooien.1085 Om deze vrijstellingen te compenseren, dienen zij wel vervangende
onderwijsactiviteiten te volgen.
A.

Redelijke aanpassingen

De Codex Hoger Onderwijs voorziet in het recht op redelijke aanpassingen voor
studenten met een functiebeperking.1086 Het decreet definieert de student met een
functiebeperking als: “studenten met langdurige fysieke, mentale of zintuigelijke
beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten
volledig, effectief en op voet van gelijkheid met andere studenten te participeren
aan het hoger onderwijs”. Onder de ‘aanpassing’ wordt een concrete maatregel
verstaan, hetzij van materiële hetzij van immateriële aard, die de beperkende
invloed van een onaangepaste omgeving op de participatie van een persoon met
een functiebeperking neutraliseert. Deze aanpassing zal volgens de Codex Hoger
Onderwijs als redelijk worden beschouwd wanneer ze geen proportionele
belasting betekent. Er wordt benadrukt dat een beslissing tot weigering kan
gemotiveerd zijn op grond van een door de instelling gemaakte afweging dat de
gevraagde aanpassing afbreuk doet aan de mogelijkheid om de essentiële

1084

Vr. en Antw. Vl.Parl. 2013-14, 28 februari 2014 (Vr. nr. 358, P. DE WAELE).
Art. II. 119 Codex Hoger Onderwijs.
1086
Art. II. 276, § 3, eerste en tweede lid Codex Hoger Onderwijs.
1085
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leerresultaten van de opleiding te bereiken.1087 Ter beoordeling van de
redelijkheid/proportionaliteit worden de criteria in het Samenwerkingsprotocol
van 2009 als uitgangspunt genomen.1088
Wat de substantiële verandering in het curriculum betreft, behoort het tot de
verantwoordelijkheid van de instelling om aan te tonen dat de gevraagde
aanpassing substantieel is en dat het onderdeel waarvoor de aanpassing wordt
gevraagd essentieel is binnen het curriculum.1089 De vraag hoe ver een hogeschool
of universiteit kan gaan in het aanpassen van de opleiding is niet voor de hand
liggend. Dient een sportleerkracht zelf te kunnen zwemmen? Dient een arts zelf
zijn patiënten op de onderzoekstafel te kunnen tillen? De vaststelling dat een
gesuggereerde aanpassing aan de kern van een bepaalde opleiding tornt, is een
complexe aangelegenheid.1090 In het verleden werd dan ook al snel geoordeeld dat
een afwijking van het algemeen curriculum een disproportionele last
genereerde.1091 Een aanpassing die erin bestaat dat de student met een handicap
geen enkel examen doorheen zijn opleiding dient af te leggen, lijkt de redelijkheid
te boven te gaan.1092 Het is aan te raden dat per opleiding een soort van oplijsting
wordt gemaakt van kerncompetenties waaraan niet verzaakt mag worden. Op die
manier kan het belang van de student met een handicap en het belang van het
behoud van de aard van een bepaalde studierichting o.i. worden gevrijwaard.

1087

Art. II. 276, § 3, tweede lid Codex Hoger Onderwijs.
Voor een afwijking van de essentiële leerresultaten wordt verwezen naar deel VI, hoofdstuk 5.3.2.B.
STEUNPUNT RECHT EN ONDERWIJS 2009, Advies over de specifieke bepalingen met betrekking tot
onderwijs in het VN-Verdrag van 13 december 2006 inzake de Rechten van Personen met een
Handicap, www.ond.vlaanderen.be/specifieke-onderwijsbehoeften/leerzorg/VN/VN-verdragadvies.pdf, 20; S. KEUNEN en S. VAN DAMME, “Postsecundair onderwijs voor studenten met een
handicap: feit of fictie”, TORB 2014-15, nr. 5, 12-24.
1088
Art. 276, § 3, derde lid Codex Hoger Onderwijs.
1089
STEUNPUNT RECHT EN ONDERWIJS, “Advies over de specifieke bepalingen met betrekking tot het
onderwijs in het VN-Verdrag van 13 december 2006 inzake de Rechten van Personen met een
Handicap”, Brussel, Steunpunt Recht en Onderwijs, 2009, 19-20.
1090
J.S. PALMER, “The Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Will Ratification Lead to
a Holistic Approach to Postsecondary Education for Persons with Disabilities”, Seton Hall Law
Review 2013, vol. 43, afl. 2, 564-565; S Denbo, “Disability Lessons in Higher Education
Accommodating Learning Disabled Students and Student-Athletes under the Rehabilitation Act
and the Americans with Disabilities Act”, American Business Law Journal 2003, vol. 41, 184.
1091
G. DE BECO, “Het decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften (M-decreet). Een eerste stap in de juiste richting?”, TORB 2014-15, afl. 1-2,
6.
1092
J.S. PALMER, “The Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Will Ratification Lead to
a Holistic Approach to Postsecondary Education for Persons with Disabilities”, Seton Hall Law
Review 2013, vol. 43, afl. 2, 568.
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B.

Onderwijs- en examenreglement

Conform de Codex Hoger Onderwijs stellen de onderwijsinstellingen zelf een
onderwijsregeling op. Daarin moeten zij onder meer opnemen op welke manier
studenten met een functiebeperking redelijke aanpassingen kunnen aanvragen en
waar en binnen welke termijn zij intern in beroep kunnen gaan tegen een eventuele
weigering.1093 Het intern beroep moet worden behandeld door personen die
onafhankelijk zijn en die niet rechtstreeks betrokken waren bij de bestreden
beslissing.1094 De procedure in beroep moet binnen een redelijke termijn leiden tot
een gemotiveerde beslissing die voor iedereen bindend is binnen de betrokken
onderwijsinstelling.1095
Naast een onderwijsregeling dient de onderwijsinstelling een examenregeling
op te nemen.1096 Daarin moet vermeld worden hoe studenten met een handicap
redelijke examenaanpassingen moeten aanvragen en in beroep kunnen gaan tegen
een weigering van deze aanvraag. Voorbeelden van examenaanpassingen zijn: een
andere examinatievorm; extra tijd; examenspreiding; mondelinge toelichting na
schriftelijk examen; groter lettertype etc.
Voor betwistingen omtrent redelijke examenaanpassingen kan de student niet
terecht bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen. Een
weigering tot het doorvoeren van redelijke aanpassingen vormt immers geen
studievoortgangeslissing sensu stricto.1097 Het kan evenwel zijn impact hebben op
het resultaat van het examen, maar de student zal steeds het examen en zijn
behaald resultaat moeten afwachten. Hierbij verwijzen we naar een arrest van de
Raad van 19 februari 2009 waarin werd geconcludeerd dat: “De beslissing van de
instelling om niet in te gaan op de vraag van verzoekende partij tot het bekomen van
een aangepaste examenvorm betreft geen ‘eindoordeel’ over het al dan niet geslaagd
zijn voor een opleidingsonderdeel en kan dan ook niet beschouwd worden als een
studievoortgangbeslissing”.1098 Vooraleer de student een ontvankelijke procedure
kan starten bij de Raad, moet bijgevolg steeds een eindbeslissing bestaan over het
examenonderdeel.

1093

Art. II.221, § 1, 19° Codex Hoger Onderwijs.
Art. II.221, § 2, eerste lid, 1° Codex Hoger Onderwijs.
1095
Art. II.221, § 2, eerste lid, 2° Codex Hoger Onderwijs.
1096
Art. II.222, 14° Codex Hoger Onderwijs.
1097
Art. II.285 en art. I.3, 69° Codex Hoger Onderwijs.
1098
R.Stvb. 19 februari 2009 nr. 2009/003.
1094
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C.

Toepassing onderwijs- en examenreglement binnen de Universiteit
Antwerpen1099

Binnen het eigen huis, de Universiteit Antwerpen, wordt aan bepaalde studenten
bijzondere onderwijs- en examenfaciliteiten toegekend. Voor de start van elk
academiejaar maakt de onderwijsinstelling het onderwijs- en examenreglement
openbaar.1100 Het onderwijs- en examenreglement van de Universiteit
Antwerpen1101 is van toepassing op de academische bachelors- en
mastersopleidingen, de specifieke lerarenopleiding en de schakel- en
voorbereidingsprogramma’s. Het is behoudens specifiek reglement ook van
toepassing op de master-na-masteropleidingen, de interuniversitaire opleidingen
en de doctoraatsopleidingen.1102
Onderwijsreglement1103
Een onderwijsreglement omvat de procedure die studenten met een handicap
dienen te volgen om redelijke aanpassingen te vragen en de wijze waarop ze binnen
de instelling beroep kunnen aantekenen tegen een weigering van aanpassingen.1104
Het onderwijsreglement van de Universiteit Antwerpen laat studenten op grond
van persoonsgebonden omstandigheden toe om bijzondere onderwijsfaciliteiten
aan te vragen. De persoonsgebonden omstandigheden slaan onder meer op: kunstof sportbeoefening op topniveau, de combinatie van werken en studeren en
speciale noden wegens een handicap.1105
In het kader van bijzondere onderwijsfaciliteiten aangevraagd wegens een
handicap maakt het onderwijsreglement een onderscheid tussen
standaardfaciliteiten en facultaire faciliteiten.1106 De eerste zijn redelijke
aanpassingen die opgenomen zijn in een door het bestuurscollege vastgestelde lijst.
Over standaardfaciliteiten wordt niet onderhandeld met de betrokken faculteit.
Standaardfaciliteiten voor onderwijs zijn onder andere het op de hoogte brengen
1099

Zie S. KEUNEN en S. VAN DAMME, “Postsecundair onderwijs voor studenten met een handicap: feit
of fictie”, TORB 2014-15, nr. 5, 12-24.
1100
Art. II. 220 Codex Hoger Onderwijs.
1101
Onderwijs- en examenreglement Universiteit Antwerpen, academiejaar 2014-2015,
www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container1163/files/OER%2020142015%20RvB%20def(1).pdf.
1102
Art. 1.2 Onderwijs- en examenreglement (OER) UAntwerpen, academiejaar 2014-2015.
1103
Art. 2 t.e.m. 10 OER UAntwerpen, academiejaar 2014-2015.
1104
Art. II. 221, § 1, 19° Codex Hoger Onderwijs.
1105
Art. 5.2.1, eerste lid OER UAntwerpen, academiejaar 2014-2015.
1106
Art. 5.2.1, tweede lid OER UAntwerpen, academiejaar 2014-2015.
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van docenten van de problematiek, onderzoek van toegankelijkheid van
gebouwen, …1107 De facultaire onderwijsfaciliteiten daarentegen zijn redelijke
aanpassingen die worden vastgesteld op niveau van de individuele student na een
onderhandelingsproces met de faculteit.1108 Deze zijn zeer individueel en op maat
van de student en kan bijvoorbeeld de wijziging van de evaluatievorm
inhouden.1109
De aanvragen tot bijzondere onderwijsfaciliteiten moeten, behoudens
overmacht, worden ingesteld op het moment van de inschrijving aan de
Universiteit Antwerpen en uiterlijk op de vrijdag van de eerste lesweek van het
eerste semester. Studenten die een aanvraag in het tweede semester indienen, doen
dit uiterlijk op de vrijdag van de eerste lesweek van dit semester.1110 De aanvraag
voor bijzondere faciliteiten moet altijd gestaafd worden aan de hand van een
attest.1111
De Universiteit stelt een Commissie Redelijke Aanpassingen samen die, na
advies van de zorgcoördinator, oordeelt over de aanvraag. De beslissing wordt
schriftelijk meegedeeld aan de betrokken student.1112 De goedkeuring van de
aanvraag door de Commissie betekent niet dat de faculteit verplicht is om de
student bijzondere faciliteiten toe te staan.1113
Indien de student van oordeel is dat een ongunstige beslissing is genomen
aangaande de toekenning van bijzondere onderwijsfaciliteiten kan hij een
schriftelijk verzoek tot heroverweging van de beslissing indienen bij de rector. De
Beroepscommissie Bijzondere Faciliteiten zal zich vervolgens buigen over de
ontvankelijkheid en gegrondheid van het beroep.1114
Enkele concrete voorbeelden van bijzondere faciliteiten toegekend op basis van
het onderwijsreglement zijn: het toelaten van het maken van geluidsopnames van
de les, het toelaten van het gebruik van een laptop, het verduidelijken van visuele
informatie door de docent, een wekelijkse afspraak tussen student en docent om
een aantal zaken uit de lessen te verduidelijken, het op voorhand bezorgen van de

1107

UAntwerpen, Dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding, “Procedure voor studenten met
een functiebeperking. Bij aanvraag van bijzondere faciliteiten 2014-2015”,
www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container1163/files/Procedure%20FB%20voor%20st
udenten%202014-2015(1).pdf.
1108
Art. 5.2.1, tweede lid OER UAntwerpen, academiejaar 2014-2015.
1109
Supra noot 127.
1110
Art. 5.2.3 OER UAntwerpen, academiejaar 2014-2015.
1111
Supra noot 127.
1112
Art. 5.2.7 en 5.2.8 OER Universiteit Antwerpen, academiejaar 2014-2015.
1113
Supra noot 127.
1114
Art. 5.2.9 OER UAntwerpen, academiejaar 2014-2015.
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collegepresentaties aan de student, de lessen laten plaatsvinden in lokalen die vlot
bereikbaar zijn met de lift, …1115
Examenreglement1116
De onderwijsinstelling stelt een examenreglement op dat verplicht een aantal
aspecten bevat, waaronder de procedure die studenten met een functiebeperking
dienen te volgen om redelijke aanpassingen te vragen met betrekking tot de
examens en de wijze waarop ze binnen de instelling beroep kunnen aantekenen
tegen een weigering van aanpassingen. De onderwijsinstelling moet het aspect van
redelijke examenaanpassingen enkel vermelden in zoverre deze verschillen van de
procedure tot het verkrijgen van bijzondere onderwijsfaciliteiten.1117
Op grond van dezelfde persoonsgebonden omstandigheden als onder het
onderwijsreglement laat het examenreglement bepaalde studenten toe om
bijzondere onderwijsfaciliteiten aan te vragen.1118 De procedure voor het
aanvragen van bijzondere examenfaciliteiten verloopt identiek aan die van de
aanvraag van bijzondere onderwijsfaciliteiten.1119
Enkele concrete voorbeelden van bijzondere faciliteiten toegekend op basis van
het examenreglement zijn: mondelinge toelichting van de examenvragen, extra
examentijd, spreiding van de examens, het mondeling toelichten van een
schriftelijk examen, een alternatieve examenvorm, toegankelijkere versie van het
examenformulier (bv. groter lettertype, braille, digitale versie), …1120
D.

Overkoepelende procedure voor redelijke aanpassingen?

Momenteel bestaan er in elke instelling andere procedures voor het aanvragen van
redelijke aanpassingen en het eventueel beroep instellen tegen de weigering van
het doorvoeren van redelijke aanpassingen. We pleiten daarom voor de integratie
van een universele en overkoepelende procedure voor de aanvraag van redelijke
aanpassingen. Op die manier wordt er meer overeenstemming gecreërd tussen de
verscheidene onderwijsinstellingen en kan van elkaars expertise gebruik worden

1115

Supra noot 127.
Art. 11 t.e.m. 26 OER UAntwerpen, academiejaar 2014-2015.
1117
Art. II.222, 14° Codex Hoger Onderwijs.
1118
Art. 13.7.1, eerste lid OER UAntwerpen, academiejaar 2014-2015.
1119
Art. 13.7.2 t.e.m. 13.7.3 en art. 13.7.7 t.e.m. 13.7.9 OER UAntwerpen, academiejaar 2014-2015.
1120
Expertise Centrum Hoger Onderwijs, UAntwerpen, “Didactische tips. Onderwijstips. Tip 21:
ondersteunen
van
studenten
met
een
functiebeperking,
www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/instituut-onderwijsinformatie/dienstverlening/expertisecentrum-hoger-onderwijs/didactischetips/onderwijstips/archief-onderwijstips/tip-21/.
1116
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gemaakt. Voor de student met een handicap biedt dit ook een zekerheid dat hij
overal op dezelfde manier zijn procedure op een toegankelijke manier kan
aanvragen. Met betrekking tot deze aanbeveling zou verder aanvullend onderzoek
moeten worden gevoerd. Zodat de verschillende procedures binnen de Vlaamse
(en Belgische) onderwijsinstellingen in kaart worden gebracht, met elkaar worden
vergeleken en worden geëavalueerd. Het is hierbij essentieel om de good practices
van elke procedure mee te nemen om een universele en voor de student
toegankelijke procedure te ontwikkelen.

5.8.3. UITBOUW VAN EEN INCLUSIEF HOGER
ONDERWIJSSYSTEEM: BELEMMERINGEN
Een verdere uitbouw van een inclusief hoger onderwijssysteem wordt volgens de
literatuur tegengehouden door een aantal belemmeringen. Zo bestaan er in
Vlaanderen belemmeringen op financieel vlak doordat in de financiering slechts
extra middelen worden voorzien voor studenten met een handicap erkend door
het VAPH. Deze ‘erkende’ studenten vormen slechts een deel van de totale
populatie van studenten met een handicap. De erkenningsvereiste voor
toekenning van de financiering hindert het bieden van ondersteuning. De
aanvullende GON-ondersteuning zoals die bestaat in het basis en secundair
onderwijs is in Vlaanderen niet beschikbaar voor studenten in universitaire
opleidingen.1121
Voorst bestaat er een belemmering op vlak van diplomering. Het is onduidelijk
of hoger-onderwijsinstellingen een diploma mogen uitreiken aan studenten die
omwille van hun handicap de einddoelen van de opleiding niet voldoende kunnen
bereiken. Het afwijken van de diplomavereisten en domeinspecifieke
leerresultaten is op dit ogenblik onvoldoende gereglementeerd door de
overheid.1122
Een laatste problematiek heeft betrekking op het gebrek aan mogelijkheden op
lange termijn voor studenten met een verstandelijke beperking om formeel aan

1121

CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN RACISMEBESTRIJDING, Rapport inzake de situatie van
personen met een handicap in België met betrekking tot hun mensenrechten en fundamentele
vrijheden zoals gewaarborgd door het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een
Handicap, Brussel, Interfederaal Gelijkekansencentrum, 2014, 153.
1122
CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN RACISMEBESTRIJDING, Rapport inzake de situatie van
personen met een handicap in België met betrekking tot hun mensenrechten en fundamentele
vrijheden zoals gewaarborgd door het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een
Handicap, Brussel, Interfederaal Gelijkekansencentrum, 2014, 153.
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hoger onderwijs deel te nemen nadat zij het buitengewoon leerplichtonderwijs
hebben gevolgd.1123 Het gebrek aan doorstroom van personen met een handicap
naar het hoger onderwijs vormt een obstakel in hun zoektocht naar werk. Om een
loopbaanperspectief voor personen met een handicap mogelijk te maken moet
voor hen het ‘levenslang leren’ toegankelijk zijn. De ontoegankelijkheid van het
onderwijs blijft een groot pijnpunt voor het opbouwen van een
loopbaanperspectief.1124
Momenteel bestaat er relatief weinig onderzoek en behoort het beleid nog in
hoge mate toe aan de instellingen zelf. Er is nog geen omvattend overzicht of
evaluatie van dit beleid van de onderwijsinstellingen. Daarop moet in de toekomst
worden ingezet.

5.9. KLACHT BIJ HET EUROPEES COMITÉ VOOR
SOCIALE RECHTEN1125
De eerste paragraaf van artikel 15 van het Herzien Europees Sociaal Handvest
waarborgt het recht op onderwijs voor personen met een handicap. Het recht gaat
uit van het algemeen principe dat alle personen met een handicap – in de mate van
het mogelijke – toegang moeten hebben tot het regulier onderwijs. Medio 2014
heeft de Vlaamse wetgever een belangrijke stap genomen richting inclusief
onderwijs met de aanname van het M-decreet.1126 Dit decreet garandeert het
inschrijvingsrecht van leerlingen met een handicap in de reguliere scholen, mits
de aanpassingen die daarvoor nodig zijn redelijk van aard zijn.1127 Of dit decreet
voldoende is om uitvoering te geven aan het Handvest is voor discussie vatbaar en

1123

CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN RACISMEBESTRIJDING, Rapport inzake de situatie van
personen met een handicap in België met betrekking tot hun mensenrechten en fundamentele
vrijheden zoals gewaarborgd door het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een
Handicap, Brussel, Interfederaal Gelijkekansencentrum, 2014, 154.
1124
J. WOUTERS en K. RUTS, “Impulsnota: Hoe de tewerkstelling van personen met een
(arbeids)handicap in Vlaanderen verbeteren?”, Brugge, Impuls (socio-economisch congres), 1920 oktober 2013.
1125
S. KEUNEN, S. VAN DAMME en D. CUYPERS, “(Rechtspraak)overzicht van het Europees Comité voor
Sociale Rechten m.b.t. personen met een handicap en het Belgische recht”, 2015, 35 p.
1126
Decr.Vl. 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften,
BS 28 augustus 2014.
1127
Voor een bespreking van het decreet: G. DE BECO, “Het decreet betreffende maatregelen voor
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (M-decreet). Een eerste stap in de juiste richting?”,
TORB 2014-15, 4-10.
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maakt momenteel voorwerp uit van een klacht die tegen België is ingediend (klacht
109/20141128).
Op 30 april 2014 heeft het Mental Disability Advocay Center, in samenwerking
met GRIP, een klacht ingediend tegen de Belgische overheid bij het Europees
Comité voor Sociale Rechten.1129 De klacht heeft betrekking op bepaalde aspecten
van het inclusief onderwijs voor personen met een handicap. De organisatie voert
aan dat België zijn verdragsverplichtingen onder de eerste paragraaf van artikel 15
niet nakomt om reden dat de toegang tot het gewoon onderwijs wordt ontzegd
voor kinderen met een handicap en dat de nodige ondersteuning om inclusie te
verzekeren ontbreekt. De betrokken partijen hebben elk hun argumentatie voor
het Comité uiteengezet.1130
In haar klacht verwijst de organisatie naar het decreet betreffende maatregelen
voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (kortom het M-decreet).1131 De
organisatie voert aan dat, ondanks de onmogelijkheid om het concreet effect van
het M-decreet in te schatten, het genomen initiatief discriminerend is in die zin
dat het niet van toepassing is op kinderen die het gemeenschappelijk curriculum
niet kunnen volgen.1132 Verder voert zij aan dat het behoud van de indeling in types
in het buitengewoon onderwijs in strijd is met internationaal recht.1133 Daarnaast
betreurt de organisatie dat er geen nieuw financieringssysteem is ontwikkeld dat
scholen in staat moet stellen de nodige ondersteuning te bieden om inclusief

1128

ECSR 27 mei 2014, Mental Disability Advocay Center (MDAC)/België, nr. 109/2004.
ECSR 27 mei 2014, Mental Disability Advocay Center (MDAC)/België, nr. 109/2004, Case
Document
No.
1:
Complaint,
www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/CC109CaseDoc1_en.pdf.
1130
ECSR 27 mei 2014, Mental Disability Advocay Center (MDAC)/België, nr. 109/2004, Case
Document
No.
1:
Complaint,
www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/CC109CaseDoc1_en.pdf;
ECSR
19 november 2014, Mental Disability Advocay Center (MDAC)/België, nr. 109/2004, Case
Document No. 2: Submissions of the Government on admissibility and the merits,
www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/CC109CaseDoc2_en.pdf;
ECSR
5 februari 2015, Mental Disability Advocay Center (MDAC)/België, nr. 109/2004, Case
Document No. 3: Response from MDAC to the Governement’s submissions on admissibility and
the merits, www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/CC109CaseDoc3_en.pdf.
1131
ECSR 27 mei 2014, Mental Disability Advocay Center (MDAC)/België, nr. 109/2004, Case
Document
No.
1:
Complaint,
www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/CC109CaseDoc1_en.pdf, § § 46-50.
1132
ECSR 27 mei 2014, Mental Disability Advocay Center (MDAC)/België, nr. 109/2004, Case
Document No. 1: Complaint, § 46.
1133
ECSR 27 mei 2014, Mental Disability Advocay Center (MDAC)/België, nr. 109/2004, Case
Document No. 1: Complaint, § 47.
1129
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onderwijs waar te maken.1134 De Vlaamse overheid deelt de bezorgdheid van
verzoeker dat de meerderheid van kinderen met een handicap buitengewoon
onderwijs geniet, maar benadrukt dat dit het gevolg is van het initieel beleid dat
buitengewoon onderwijs als de beste oplossing zag. Sinds 1986 is de Vlaamse
overheid aan het investeren in geïntegreerd onderwijs en heeft het volgens haar
met het recente M-decreet een eerste stap gezet naar een meer inclusief
onderwijssysteem.1135 De overheid wenst te benadrukken dat de omslag naar een
sociaal model en inclusief onderwijs tijd vraagt. Met het M-decreet opteert de
overheid voor een progressieve realisatie van inclusief onderwijs en realiseert zij
in tegenstelling tot wat verzoeker beweert een principieel inschrijvingsrecht voor
elke leerling in het gewoon onderwijs.1136 De Vlaamse overheid vraagt het
Europees Comité voor Sociale Rechten het M-decreet eerst in werking te laten
treden en bijgevolg de voorliggende klacht ongegrond te verklaren.1137
Het is nu wachten op een beslissing over de ontvankelijkheid van de klacht,
waarna -indien ontvankelijk- de klacht inhoudelijk zal worden onderzocht. Een
beslissing ten gronde van het Europees Comité voor Sociale Rechten kan worden
verwacht medio 2016.
In het verleden heeft het Europees Comité voor Sociale Rechten zich al
meermaals uitgesproken over het recht op onderwijs voor personen met een
handicap.1138 Zo is de Franse overheid tot tweemaal toe veroordeeld wegens het
niet garanderen van het recht op onderwijs voor kinderen met autisme.1139 In de
zaak van 2003 werd aangehaald dat kinderen met autisme geen gelijke toegang
hebben tot het algemeen onderwijs. Er zijn tevens onvoldoende
onderwijsinstellingen waarin onderwijs op maat van kinderen met autisme kan

1134

ECSR 27 mei 2014, Mental Disability Advocay Center (MDAC)/België, nr. 109/2004, Case
Document No. 1: Complaint, § 49-50.
1135
ECSR 19 november 2014, Mental Disability Advocay Center (MDAC)/België, nr. 109/2004, Case
Document No. 2: Submissions of the Government on admissibility and the merits,
www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/CC109CaseDoc2_en.pdf.
1136
Het principieel inschrijvingsrecht ligt vervat in artikel II.11 Decr. Vl. 21 maart 2014 betreffende
maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, BS 28 augustus 2014.
1137
ECSR 19 november 2014, Mental Disability Advocay Center (MDAC)/België, nr. 109/2004, Case
Document No. 2: Submissions of the Government on admissibility and the merits,
www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/CC109CaseDoc2_en.pdf,
Conclusion.
1138
S. KEUNEN, S. VAN DAMME en D. CUYPERS, “(Rechtspraak)overzicht van het Europees Comité voor
Sociale Rechten m.b.t. personen met een handicap en het Belgische recht”, 2015, 35 p.
1139
ECSR 11 september 2003, Autisme-Europe/Frankrijk, nr. 13/2002; ECSR 4 oktober 2013, European
Action of the Disabled (AEH)/Frankrijk, nr. 81/2012.
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worden gegeven.1140 Het Comité stelde in 2003 dat het aantal kinderen met autisme
dat in Frankrijk onderwijs geniet aanzienlijk lager ligt dan bij andere kinderen.
Frankrijk heeft onvoldoende vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van het recht
op onderwijs, waardoor zij haar verdragsverplichtingen niet nakomt.1141
In een nieuwe zaak tegen Frankrijk in 2013 stond opnieuw het recht op
inclusief onderwijs centraal.1142 Liefst 60 procent van de kinderen met autisme
geniet geen enkele vorm van onderwijs. Van de 40 procent die wel onderwijs
genieten, zit slechts 1/3de in een reguliere onderwijsomgeving.1143 Niettemin stelt
het Comité, wat de onderwijssituatie voor kinderen met autisme betreft, een
schending vast van de verdragsverplichting onder de eerste paragraaf van artikel
15 van het Handvest. Het Comité berispt Frankrijk dat zij ten opzichte van de
beslissing van 11 september 2003 te weinig vooruitgang heeft geboekt betreffende
de opname van deze kwetsbare groep in het reguliere onderwijs.1144 Bovendien
verblijven kinderen nog al te vaak in voorzieningen voor dagopvang waar
kennisverwerving moeizaam verloopt. Hierdoor is het recht op onderwijs enkel in
theorie en niet in de praktijk gewaarborgd. Het Comité kan daardoor niet anders
dan tot de vaststelling van de schending van de verdragsverplichtingen over te
gaan. De ingeroepen autismeplannen van Frankrijk volstaan niet om deze
schending af te wenden.1145

1140

ECSR 11 september 2003, Autisme-Europe/Frankrijk, nr. 13/2002, § 16; Bespreking in V. VAN DER
PLANCKE en M. SANT’ANA, “Protection des droits sociaux fondamentaux contre la pauvreté au
sein du Conseil de l’Europe” in V. VAN DER PLANCKE (ed.), Les droit sociaux fondamentaux dans
la lutte contre la pauvreté, Brussel, La Charte, 2012, 242 e.v.
1141
ECSR 11 september 2003, Autisme-Europe/Frankrijk, nr. 13/2002, § 54.
1142
ECSR 4 oktober 2013, European Action of the Disabled (AEH)/Frankrijk, nr. 81/2012.
1143
ECSR 4 oktober 2013, European Action of the Disabled (AEH)/Frankrijk, nr. 81/2012, § § 32-33 en
38.
1144
ECSR 4 oktober 2013, European Action of the Disabled (AEH)/Frankrijk, nr. 81/2012, § § 94 en 100.
1145
ECSR 4 oktober 2013, European Action of the Disabled (AEH)/Frankrijk, nr. 81/2012, § § 118-121;
S. KEUNEN, S. VAN DAMME en D. CUYPERS, “(Rechtspraak)overzicht van het Europees Comité
voor Sociale Rechten m.b.t. personen met een handicap en het Belgische recht”, 2015, 35 p.
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6.

RECHT OP ARBEID VAN PERSONEN
MET EEN HANDICAP

Elke persoon heeft recht op maatschappelijke integratie, dit recht kan bestaan uit
tewerkstelling die al dan niet gepaard gaat met een geïndividualiseerd project voor
maatschappelijke integratie.1146 Het grondrecht op arbeid wordt dermate
fundamenteel aanzien dat het in tal van gezaghebbende verdragsteksten is
geïncorporeerd.1147 Zo bepaalt artikel 23 van de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens dat eenieder recht heeft op arbeid.1148 Ook het Herzien
Europees Sociaal Handvest en het Handvest van de Grondrechten van de Europese
Unie waarborgen het recht op arbeid en op billijke arbeidsomstandigheden.1149 Het
Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten schrijft
voor dat de verdragspartijen het recht op arbeid erkennen en passende
maatregelen nemen om dit recht veilig te stellen.1150 Ook het Verdrag betreffende
discriminatie in beroep en beroepsuitoefening1151 besteedt ruim aandacht aan het
recht op arbeid. Niettemin wordt handicap als zodanig niet in artikel 1 opgesomd
als verboden differentiegrond.1152
Het grondrecht bestaat ook voor personen met een handicap. Het VRPH
verankert in artikel 27 het recht van personen met een handicap op werk in een
arbeidsmarkt en een werkomgeving die open en toegankelijk zijn.1153 De

1146

Art. 2, eerste lid wet 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, BS 31 juli
2002.
1147
H. COLLINS, “Is there a Human Right to Work?” in V. MANTOUVALOU (ed.), The Right to Work:
Legal and Philosophical Perspectives, Oxford, Hart Publishing, 2015, 17-38.
1148
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 10 december 1948, BS 31 maart 1949.
1149
Art. 15 en 31 Handvest Grondrechten EU, Pb.L. 18 december 2000; art. 1 Herzien Europees Sociaal
Handvest.
1150
Art. 6 IVESCR.
1151
Goedgekeurd bij Wet van 16 februari 1977, houdende goedkeuring van het Verdrag nr. 111
betreffende discriminatie in beroep en beroepsuitoefening, aangenomen te Genève op 25 juni
1958, door de Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie tijdens haar
tweeënveertigste zitting, BS 23 september 1977.
1152
Hoewel discriminatie op grond van handicap niet als dusdanig een verboden differentiegrond is,
valt zij onder de bewoording “…such other distinction, exclusion or preference which has the effect
of nullifying or imparing equiality of opportunity or treatment in employment or occupation …”
opgenomen in art. 1.1(b) van het Verdrag betreffende discriminatie in beroep en
beroepsuitoefening.
1153
Uittreksel uit art. 27 VRPH: “De Staten die Partij zijn erkennen het recht van personen met een
handicap op werk, op voet van gelijkheid met anderen; dit omvat het recht op de mogelijkheid in
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verdragspartijen moeten de kans op werk en carrièremogelijkheden voor personen
met een handicap op de arbeidsmarkt bevorderen en hen ondersteunen bij het
vinden, het verwerven en het behouden van werk, dan wel bij hun terugkeer naar
tewerkstelling.1154
De positie van personen met een handicap op de arbeidsmarkt is niet alleen in
België, maar ook in de meeste ontwikkelde landen precair.1155
Het vinden van een job na het afstuderen duurt langer voor mensen met een
handicap (Blackorby & Wagner, 1996; Burchardt, 2000). De mensen uit deze groep
die effectief een job hebben, zijn binnen deze job tevens achteruit gesteld ten
opzichte van de tewerkgestelden zonder een handicap. Zo zijn personen met een
handicap ondergerepresenteerd in goedbetaalde jobs in vergelijking met mensen
zonder een handicap (Braddock & Bachelder, 1994; Barnes & Mercer, 2005). Het
verschil in verloning tussen beide is ook opvallend, zelfs als de duur van de
tewerkstelling constant gehouden wordt (Bowe, 1992). De status van de functies
die mensen met een handicap bekleden, is ook lager, daar ze minder tewerkgesteld
zijn in managementsB of technische jobs (Blanck, 1991; Stevens, 2002). Een ander
domein waarin er een duidelijk verschil bestaat tussen mensen met en zonder een
handicap is op vlak van promoties (Braddock & Bachelder, 1994). De hoge functies
die ze occasioneel wel bekleden, zijn dan weer de meer precaire jobs, vaak ten tijde
van organisatiemoeilijkheden en een grotere kans op mislukking (WilsonBKovacs,
Ryan, Haslam & Rabinovich, 2008).
Het opleidingsniveau, de ernst van de handicap en de leeftijd hebben een grote
invloed op de arbeidsparticipatiekans.1156 Ongeveer 70 procent van de personen
met een handicap is laaggeschoold, slechts 5 procent bezit een diploma hoger
onderwijs.1157 Dit gebrek aan opleiding weerspiegelt zich in de toetreding tot de

het levensonderhoud te voorzien door middel van vrij gekozen of aanvaard werken op een open
arbeidsmarkt en in een open werkomgeving, waar inclusie wordt bevorderd en die toegankelijk zijn
voor personen met een handicap (…)”.
1154
Art. 27.1 e) VRPH.
1155
B. VERMEULEN, M. VAN DER NIET, E. DEMAERSCHALK, C. VAN AUDENHOVE en K. HERMANS,
HANDILAB. Effectiviteit van de inkomensvervangende en integratietegemoetkomingen, Leuven,
KU Leuven – Lucas, 2012, 132.
1156
D.L. STONE en A. COLELLA, “A model of factors affecting the treatment of disabled individuals in
organizations”, Academy of Management Review 1996, 21(2), 352-401; E. SAMOY, Handicap en
arbeid. Deel I. Definities en Statistieken over de arbeidsdeelname van mensen met een handicap,
Brussel,
Departement
Werk
en
Sociale
Economie,
update
maart
2015,
www.werk.be/sites/default/files/handicaparbeid_defenstat_update_maart2015_bis.pdf, 16.
1157
E. SAMOY, Handicap en arbeid. Deel I. Definities en Statistieken over de arbeidsdeelname van mensen
met een handicap, Brussel, Departement Werk en Sociale Economie, maart 2015, 49; ARVASTAT,
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arbeidsmarkt. De groep van personen met een handicap is één van de meest
risicovolle inzake de inschakeling op de arbeidsmarkt.1158 De
arbeidsparticipatiegraad van personen met een handicap bedraagt in de Europese
Unie slechts 50 procent. Om de Europa 2020-doelstelling te halen, namelijk een
Europees
tewerkstellingspercentage
van
75
procent,
moet
de
1159
werkgelegenheidssituatie voor personen met een handicap sterk verbeteren. In
België bedraagt het tewerkstellingspercentage slechts 42,7 procent waarmee ons
land zich onder het Europees gemiddelde bevindt.1160 Een factor hierbij is dat
mensen met een aangeboren of vroeg tot stand gekomen handicap voornamelijk
buitengewoon onderwijs hebben gevolgd, waardoor ze in het reguliere
arbeidscircuit vaak niet aan de vereiste diplomavoorwaarden kunnen voldoen.
Deze problematiek toont nogmaals aan dat het Verdrag als één geheel moet
worden gelezen.
Hoewel een inclusief onderwijs- en arbeidsbeleid cruciaal zijn voor het
bereiken van de gewenste inclusie1161, is dit momenteel nog niet het geval. De
gelijke toegang voor personen met een handicap tot de (reguliere) arbeidsmarkt is
nog steeds niet verwezenlijkt. In dit hoofdstuk worden verschillende initiatieven
onderzocht, waarbij de focus ligt op een bespreking van het maatwerkdecreet.
Om het onderwerp verder in te leiden worden een aantal statistieken met
betrekking tot de arbeidssituatie van personen met een beperking in Vlaanderen
weergegeven.1162

“Statistieken werkloosheid, Arbeidsgehandicapte werkzoekenden, Vlaanderen, maart 2015,
http://arvastat.vdab.be/arvastat/index.html.
1158
HOGE RAAD VOOR DE WERKGELEGENHEID, Verslag 2014, FOD Werkgelegenheid, Brussel, Arbeid
en Sociaal Overleg, 2014, 19.
1159
http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_nl.htm; HOGE RAAD VOOR DE
WERKGELEGENHEID, Verslag 2014, FOD Werkgelegenheid, Brussel, Arbeid en Sociaal Overleg,
2014, 36.
1160
Bron: www.werk.be/cijfers/vlaanderen-2020/werkzaamheid/pmah (laatst geraadpleegd 20 mei
2015); INTERFEDERAAL GELIJKEKANSENCENTRUM, Jaarverslag 2014. Een keerpunt voor het
Centrum, Brussel, Interfederaal Gelijkekansencentrum, 2015, 35.
1161
HOGE RAAD VOOR DE WERKGELEGENHEID, Verslag 2014, FOD Werkgelegenheid, Brussel, Arbeid
en Sociaal Overleg, 2014, 19; H. HUYSENTRUYT, P. MEIER en K. CELIS, Onderzoeksnota: Disability
Mainstreaming in Vlaams beleid, Antwerpen, Steunpunt Gelijkekansenbeleid, 2014, 4.
1162
E. SAMOY, Handicap en arbeid. Deel I. Definities en Statistieken over de arbeidsdeelname van mensen
met een handicap, Brussel, Departement Werk en Sociale Economie, update maart 2015,
www.werk.be/sites/default/files/handicaparbeid_defenstat_update_maart2015_bis.pdf, 16.
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Van de 220.189 werklozen in Vlaanderen medio 2015 heeft 14,3% (ofte 31.441
personen) een arbeidshandicap. Dit is een stijging met 2,1% in vergelijking met
het jaar voordien.1163
De Vlaamse Regering keurde in 2004 een algemeen streefcijfer goed om tegen
2010 van het totaal aantal personeelsleden 4,5% personeelsleden te hebben met een
handicap.1164 Uit het jaarverslag ‘Discriminatie & Diversiteit’ 2009 van het
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding blijkt dat het
aantal personen met een arbeidshandicap in Vlaamse openbare diensten amper
stijgt (tot 0,93%). Vandaar werd in de Beleidsnota Bestuurszaken voor de
legislatuur 2009-20141165 het bereiken van het streefcijfer verplaatst naar de datum
van 2015.
Niet enkel de datum werd aangepast, maar ook het streefcijfer zelf. Begin 2012
heeft toenmalig Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois beslist om de
doelstelling te verlagen naar 3% in 2015.1166 Te weten dat eind 2012 de Vlaamse
overheid 566 geregistreerde personeelsleden met een handicap of chronische
ziekte telde.1167 Dat komt overeen met 1,3% van het personeelsbestand, een lichte
stijging tegenover de 1,2% in het jaar voordien. Eind 2013 was er een
vertegenwoordiging van 1,4% (597 personen). Dit is nog steeds ver van het in 2012
bijgestelde streefcijfer van 3%.1168
Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap behaalde zelf wel al
het streefcijfer ruimschoots in 2009, namelijk 5,4% van de medewerkers hebben
een handicap of een chronische ziekte.1169

1163

VDAB,
Werkloosheidsbericht
mei
2015.
Kerncijfers
werkloosheid,
www.vdab.be/trendsdoc/berichten/Werkloosheidsbericht_mei_2015.pdf.
1164
X., “Personen met een handicap: nog steeds te veel discriminatie”, Interfederaal Gelijkekansen
Centrum 28 augustus 2011, www.diversiteit.be/personen-met-een-handicap-nog-steeds-teveel-discriminatie; Vr. en Antw. Vl.Parl. 2009-10, 16 september 2010 (Vr. van Ann Brusseel, aan
Geert Bourgeois viceminister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand,
www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showSchriftelijkeVraag.action?id=605783.).
1165
Parl.St. Vl.Parl. 2009-10, 184/1.
1166
I. GHIJS, “Vlaanderen haalt eigen norm onderuit”, De Standaard 24 januari 2012, 4.
1167
Vlaamse overheid, Departement Bestuurszaken, Cijfers over personeelsleden met een handicap of
chronische ziekte, www.bestuurszaken.be/diversiteit-gelijke-kansen-personeelsleden-met-eenarbeidshandicap.
1168
Vlaamse overheid, Departement Bestuurszaken, Cijfers over personeelsleden met een handicap of
chronische ziekte, www.bestuurszaken.be/diversiteit-gelijke-kansen-personeelsleden-met-eenarbeidshandicap.
1169
Om een afspiegeling te zijn van de samenleving, zou men een vertegenwoordiging van 4,5% moeten
behalen. Het oorspronkelijke streefcijfer lag dan ook op 4,5%. In 2012 werd het streefcijfer
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6.1. AANPAK DOOR DE OVERHEID: ACTIEF VERSUS
PASSIEF
Er bestaan twee soorten van aanpak door de overheid: een passief en een actief
beleid.1170 Met een passief beleid wordt het beleid bedoeld waarbij de overheid de
mensen met een handicap/beperking een vervangend loon1171 uitbetaalt omwille
van hun passiviteit op de arbeidsmarkt. Daartegenover staat een actief beleid
waarbij de overheid actieve maatregelen neemt om werklozen te (her)activeren.1172
Het beleid ten aanzien van personen met een arbeidshandicap is voornamelijk
een Vlaamse aangelegenheid en kadert in de doelstellingen van het Pact 2020.1173
Het objectief is de achterstand inzake arbeidsparticipatie weg te werken in het
kader van een globale verhoging van de werkzaamheidsgraad.11741175 Deze
doelstelling tracht men te realiseren door een verhoging van de
werkzaamheidsgraad tot 43% van personen met een handicap en een verkleining
van de handicapkloof.1176 1177 In 2014 bedroeg de werkzaamheidsgraad van

verlaagd naar 3% onder meer omdat de doelstelling om 4,5% te behalen tegen 2015 niet
realistisch bleek en dit bijgevolg ook niet motiverend werkte.
Zie ook N. Bossens, J. Van Damme en A. Hondeghem, “Rapport: Een optimale inzet van instrumenten
voor de tewerkstelling van personen met een handicap en chronische ziekte in de Vlaamse
overheid”,
KU
Leuven
Instituut
voor
de
Overheid,
juli
2014,
http://soc.kuleuven.be/io/onderzoek/project/files/eindrapport-instrumenten-voortewerkstelling-van.pdf.
1170
B. VANDEWEGHE en I. VANHOREN, “De arbeidsmarktintegratie van personen met een handicap”,
Over Werk 2011, afl. 2, 40.
1171
Dit zijn in hoofdzaak uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsvergoedingen.
1172
CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN RACISMEBESTRIJDING, Rapport inzake de situatie van
personen met een handicap in België met betrekking tot hun mensenrechten en fundamentele
vrijheden zoals gewaarborgd door het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een
Handicap, Brussel, Interfederaal Gelijkekansencentrum, 2014, 168.
1173
E. SAMOY, Handicap en arbeid. Deel II Beleidsontwikkelingen, Brussel, Departement werk en sociale
economie, 2014, 4.
Voor meer informatie over het Pact 2020 zie www.vlaandereninactie.be/over/pact-2020.
1174
De werkzaamheidsgraad meet het aandeel werkenden in de bevolking (op beroepsactieve leeftijd).
Onder ‘werkenden’ verstaat men iedereen die in een bepaalde referentieweek minstens één uur
betaalde arbeid heeft verricht.
1175
E. SAMOY, Handicap en arbeid. Deel II Beleidsontwikkelingen, Brussel, Departement werk en sociale
economie, 2014, 4.
1176
De handicapkloof is het verschil tussen de werkzaamheidsgraad van de bevolking zonder handicap
enerzijds en die van de bevolking met een handicap anderzijds
1177
VLAANDEREN IN ACTIE, Pact 2020. Kernindicatoren meting 2013, Brussel, Diensten voor het
algemeen Regeringsbeleid, 2013, 38 en 132-133.
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personen met een arbeidshandicap in het Vlaams Gewest 42,7%, waarmee de
overheid op weg is om haar doelstelling tegen 2020 te bereiken.1178 Voor de
volledige bevolking bedroeg de werkzaamheidsgraad eind 2013 71,9%.1179
Grafiek. Werkzaamheidsgraad van personen met een arbeidshandicap in het Vlaamse
Gewest (2014)

De 43 procent-doelstelling is ook de streefwaarde van de Europese Unie naar Vlaanderen toe inzake de
arbeidsparticipatie van personen met een arbeidshandicap.
1178
Bron: www.werk.be/cijfers/vlaanderen-2020/werkzaamheid/pmah (laatst geraadpleegd 20 mei
2015).
1179
STEUNPUNT VOOR WERK EN SOCIALE ECONOMIE, “Cijfers. Vlaanderen in 2020. Werkzaamheid.
Totale
bevolking
(20-64
jaar)”,
Brussel,
Departement
Werk,
2014,
www.werk.be/cijfers/vlaanderen-2020/werkzaamheid (laatst geconsulteerd op 13 januari 2015).
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6.2. POSITIEVE ACTIE

6.2.1. BEGRIP
Positieve actie kan worden gedefinieerd als het geheel van maatregelen, van
tijdelijke aard, gericht op het wegwerken van feitelijke ongelijkheden van de leden
van een doelgroep in één of meer aspecten van hun sociaal leven, teneinde
effectieve gelijkheid te bekomen.1180
Een eerste restrictieve visie benadert positieve actie als een uitzondering op het
discriminatieverbod. Bij maatregelen van positieve actie wijkt de gelijke
behandeling voor een hoger maatschappelijk doel. Het betreft maatregelen die
gericht zijn op een ‘achtergestelde’ groep waarvan de leden drager zijn van een
welbepaald beschermd criterium en die tot doel hebben om de nadelen, geleden
door de groep en verband houdend met het beschermd criterium, te verminderen,
op te heffen of te compenseren, zodat deze groep ten volle kan participeren aan
bijvoorbeeld het arbeidsproces.1181 Het systeem van positieve actie is in deze visie
een bijzondere rechtvaardigingsgrond voor discriminatie die tijdelijk wordt
toegelaten. In lijn met deze visie ligt de rechtspraak van het Hof van Justitie.1182
Een tweede visie is genuanceerder en ziet positieve actie niet als uitzondering
op het beginsel van gelijke behandeling, maar eerder als realisatie van dit
principe.1183 Wat verschillend is moet verschillend worden behandeld.1184 In deze
benadering wordt een strikt onderscheid gemaakt tussen het beginsel van gelijke
behandeling en het discriminatieverbod. Het eerste houdt een positieve
verplichting in om gelijkheid van kansen te realiseren, terwijl het laatste een
negatieve verplichting oplegt om niet ongelijk te behandelen. Het beginsel van

1180

M. BOSSUYT, The concept and practice of affirmative action. Final report submitted by Mr. Marc
Bossuyt, Special Rapporteur, in accordance with Sub-Commission resolution 1998/5, VNrapport E/CN.4/Sub.2/2002/21, 3.
1181
D. CUYPERS en V. VAN VYVE, “Positieve actie in de rechtspraak van de hoogste rechtscolleges” in
D. CUYPERS en M. VAN COTTHEM (eds.), Positieve actie tussen Europese criteria en Vlaamse
toepassingen, Antwerpen, Steunpunt Gelijkekansenbeleid, 2010, 7.
1182
Zie o.a. HvJ 17 oktober 1995, Kalanke/Freie Hansestadt Bremen, C-450/93, I-3051, § 16-24; HvJ
11 november 1997, Marshall/Land Nordrhein-Westfalen, C-409/95, I-6363, § 23; HvJ 28 maart
2000, Badeck e.a./Hessischer Ministerpräsident, C-158/97, I-1875, § 23; HvJ 6 juli 2000
Abrahamsson en Andersen/Fogelqvist, C-407/98, § 43.
1183
A. CIESLAR, A. NAYER en B. SMEESTERS, Le droit à l’épanouissement de l’ être humain au travail.
Métamorphoses du droit social, Brussel, Bruylant, 2007, 185.
1184
HvJ 17 juli 1963, Commissie/Italië, Arr. HvJ 1963, 335.
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gelijke behandeling impliceert het actief creëren van kansen en aldus het maken
van een legitiem onderscheid om echte gelijkheid te realiseren.1185 Het
discriminatieverbod als zodanig sanctioneert niet alleen een passief optreden,
maar verplicht ook tot maatregelen om de discriminatie te beëindigen. Deze visie
wordt gedeeld door het EHRM. In de zaken Stec e.a. tegen het Verenigd
Koninkrijk1186 en Runkee en White tegen het Verenigd Koninkrijk1187 besliste het
Hof dat het instellen van een verschillende behandeling op basis van geslacht om
een sociaal wenselijk doel te bereiken niet alleen het discriminatieverbod niet
schendt, maar dat in bepaalde gevallen het nalaten om dergelijke maatregelen van
positieve discriminatie in te voeren het gelijkheidsgebod schendt.1188

6.2.2. INTERNATONALE INVULLING VAN HET BEGRIP
‘POSITIEVE ACTIE’

A.

Juridische instrumenten

Positieve actie is een gevestigde waarde in de Europese antidiscriminatiewetgeving. Bepalingen die lidstaten toelaten om positieve
actiemaatregelen te nemen zijn terug te vinden in verschillende antidiscriminatierichtlijnen. Oorsprong van de positieve actie in Europa was Richtlijn
76/207/EG van 9 februari 1976 betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel
van gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot
het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen en ten aanzien van
de arbeidsvoorwaarden.1189 Artikel 2(4) luidt als volgt:

1185

A. CIESLAR, A. NAYER en B. SMEESTERS, Le droit à l’épanouissement de l’ être humain au travail.
Métamorphoses du droit social, Brussel, Bruylant, 2007, 184; E. BREMS, “Kalanke”, Col. JEL 19951996, 172-179; L. CHARPENTIER, “L’ârret Kalanke: Expression du discours dualiste de l’égalité”,
RTD Eur. 1996, 281-303.
1186
EHRM 12 april 2006, Stec. e.a./Verenigd Koninkrijk, nr. 65731/01 en 65900/01, § 51.
1187
EHRM 10 mei 2007, Runkee en White/Verenigd Koninkrijk, nr. 42949/98 en 53134/99, § 51.
1188
D. CUYPERS en V. VAN VYVE, “Positieve actie in de rechtspraak van de hoogste rechtscolleges” in
D. CUYPERS en M. VAN COTTHEM (eds.), Positieve actie tussen Europese criteria en Vlaamse
toepassingen, Antwerpen, Steunpunt Gelijkekansenbeleid, 2010, 9.
1189
Richtl. 76/207/EG van de Raad van 9 februari 1976 betreffende de tenuitvoerlegging van het
beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot het
arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen en ten aanzien van de
arbeidsvoorwaarden, OJ. L. 14 februari 1976, afl. 39, 40-42.
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“Deze richtlijn vormt geen belemmering voor maatregelen die beogen te bevorderen
dat mannen en vrouwen gelijke kansen krijgen, in het bijzonder door feitelijke
ongelijkheden op te heffen welke de kansen van de vrouwen op de in artikel 1, lid 1
bedoelde gebieden nadelig beïnvloeden.”

Met deze clausule werd voor het eerst juridische ruimte gelaten voor ongelijke
behandeling ten voordele van vrouwen. Omgekeerd werd geen positieve actie
gedekt voor mannen in sectoren waarin zij geen gelijke kansen krijgen.1190
Met betrekking tot handicap bestaan verschillende bronnen die een ruim
toepassingsgebied hebben inzake positieve actie. Artikel 7(2) van Richtlijn
2000/781191 stelt dat:
‘‘Met betrekking tot personen met een handicap vormt het beginsel van gelijke
behandeling geen beletsel voor het recht van de lidstaten om maatregelen te handhaven
of vast te stellen ter bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de arbeidsplek,
noch voor maatregelen die erop gericht zijn om voorzieningen of faciliteiten te
scheppen of te handhaven om de opneming van personen met een handicap in het
arbeidsproces te behouden of te bevorderen.’’

Artikel 26 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie1192
verwijst naar de integratie van personen met een handicap:
“De unie erkent en eerbiedigt het recht van personen met een handicap op maatregelen
die beogen hun zelfstandigheid, hun maatschappelijke en beroepsintegratie en hun
deelname aan het gemeenschapsleven te bewerkstelligen.”

Het VRPH voorziet eveneens een ruim toepassingsgebied voor positieve actie door
in artikel 5(4)te stellen dat:
“Specifieke maatregelen die nodig zijn om de feitelijke gelijkheid van personen met een
handicap te bespoedigen of verwezenlijken, worden niet aangemerkt als discriminatie
in de zin van dit Verdrag.”

1190

D. CUYPERS en V. VAN VYVE, “Positieve actie in de rechtspraak van de hoogste rechtscolleges” in
D. CUYPERS en M. VAN COTTHEM (eds.), Positieve actie tussen Europese criteria en Vlaamse
toepassingen, Antwerpen, Steunpunt Gelijkekansenbeleid, 2010, 11.
1191
Richtl.Raad 2000/78/EG, 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelĳke
behandeling in arbeid en beroep, Pb.L. 2 december 2000, afl. 303, 16-22.
1192
Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, Pb.L. 18 december 2000, C. 364/1-22.
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In artikel 15 van het Herzien Europees Sociaal Handvest kan de mogelijkheid van
positieve actie worden gelezen. Teneinde de personen met een handicap sociale
integratie en deelname aan de samenleving te kunnen waarborgen, moet de
toegang tot het arbeidsproces worden bevorderd. De verdragspartijen kunnen dit
doen door maatregelen te treffen die werkgevers in het regulier economisch circuit
ertoe aanzetten personen met een handicap in dienst te nemen of te houden, ofwel,
wanneer tewerkstelling in de reguliere sector onmogelijk is, door alternatieve
arbeidsplaatsen1193 te creëren.1194
Het ondernemen van positieve actie door de lidstaten is geen verplichting, zij
blijven vrij om beperkingen op te leggen aan positieve acties. Daarnaast geeft het
Europees wetgevend kader hen flexibiliteit met betrekking tot welke maatregelen
onder de definitie van positieve actie vallen.1195 Bovenstaande artikelen voorzien
in een ruim geformuleerde bepaling voor maatregelen van positieve actie. Dit
impliceert niet dat maatregelen die bedoeld zijn om personen van ‘achtergestelde’
groepen te bevoordelen automatisch als een geoorloofde differentiatie worden
gekwalificeerd.
B.

Europese rechtspraak

De maatregel van positieve actie moet een tijdelijk karakter kennen. Hoewel in
Europese instrumenten geen expliciete verwijzing is naar deze vereiste, is het toch
een factor die in rekening wordt gebracht bij de toetsing van de evenredigheid van
de positieve actie onder EU-recht.1196
De vereiste dat een maatregel evenredig is, is een gevestigd principe in het EUrecht. In de context van positieve actie betekent dit vooreerst dat “de afwijkingen
niet verder mogen gaan dan passend en noodzakelijk is ter verwezenlijking van het
nagestreefde doel”.1197 Op de tweede plaats wordt vereist dat de maatregel niet
verder gaat dan uiterst noodzakelijk is.1198

1193

Conform de maatwerkbedrijven en maatwerkafdelingen (zie infra).
HOGE RAAD VOOR DE WERKGELEGENHEID, Verslag 2014, FOD Werkgelegenheid, Brussel, Arbeid
en Sociaal Overleg, 2014, 80-81.
1195
L. WADDINGTON en M. BELL, “Exploring the boundaries of positive action under EU law: a research
for conceptual clarity”, Common Market Law Review 2011, afl. 48, 1505-1506.
1196
L. WADDINGTON en M. BELL, “Exploring the boundaries of positive action under EU law: a research
for conceptual clarity”, Common Market Law Review 2011, afl. 48, 1511.
1197
HvJ 19 maart 2002, H. Lommers/Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, C-476/99, I02891, § 39.
1198
T. TRIDIMAS, The General Principles of EC Law, Oxford, Oxford University Press, 2006, 138.
1194
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De proportionaliteitstoets impliceert dat waar een groep bijzonder ernstige
nadelen, uitsluiting en discriminatie ondervindt, meer radicale en langer durende
positieve actiemaatregelen gerechtvaardigd zijn, dan bij een groep die minder
nadeel ondervindt.1199 Verder vereist het principe dat eens de positieve actie zijn
doel heeft bereikt1200, de maatregel moet worden stopgezet. Wanneer duidelijk
wordt dat de positieve actie zijn doel niet zal bereiken, moeten deze maatregelen
ook worden stopgezet. Dit laatste was het geval in de zaak Griesmar1201 waarin het
Hof oordeelde dat:
“Gelet op de voor het Hof aangevoerde elementen, blijkt evenwel dat de in het
hoofdgeding bedoelde maatregel niet de nadelen voor de loopbaan van vrouwelijke
ambtenaren compenseert door deze vrouwen te helpen in hun beroepsleven.”1202

Zaak Lommers
In het arrest Lommers1203 benadrukt het Hof dat “bij de vaststelling van de
draagwijdte van een individueel recht, zoals het recht op gelijke behandeling van
mannen en vrouwen, steeds het evenredigheidsbeginsel moet worden
geëerbiedigd, op grond waarvan afwijkingen van een individueel recht niet verder
mogen gaan dan passend en noodzakelijk is ter verwezenlijking van het
nagestreefde doel en zoveel mogelijk een evenwicht tot stand moet worden
gebracht tussen het beginsel van gelijke behandeling en de eisen van het aldus
beoogde doel.”1204
In casu betrof het een beslissing van het Ministerie van Landbouw om een
bepaald aantal gesubsidieerde plaatsen in de kinderopvang ter beschikking te
stellen van zijn vrouwelijke werknemers om op die manier de
ondervertegenwoordiging van vrouwen in het ministerie tegen te gaan. Het Hof

1199

EUROPEAN COMMISSION, International perspectives on positive action measures: A comparative
analysis in the European Union, Canada, the United States and South Africa, Luxemburg, Office
for Official Publications of the European Communities, 2009, 26.
1200
Met het bereiken van het doel wordt een situatie bedoeld waarin de situatie van het sociaal of
economisch nadeel voor de doelgroep van de positieve actie of discriminatie ten aanzien van die
doelgroep is weggewerkt.
1201
HvJ 29 november 2001, Griesmar/Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie en Ministre
de la Fonction publique, de la Réforme de l’Etat et de la Décentralisation, C-366/99, I-09383.
1202
HvJ 29 november 2001, Griesmar/Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie en Ministre
de la Fonction publique, de la Réforme de l’Etat et de la Décentralisation, C-366/99, I-09383, § 65.
1203
HvJ 19 maart 2002, H. Lommers/Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, C-476/99, I02891, § 39.
1204
§ 39.
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erkende dat de maatregel kon helpen om de situatie van vrouwen op de
arbeidsmarkt te verbeteren, maar niettemin het gevaar zou kunnen inhouden bij
te dragen tot het bestendigen van een traditionele rolverdeling tussen mannen en
vrouwen.1205 Het Hof achtte in deze zaak het evenredigheidsbeginsel niet
geschonden door niet aan werknemers van beide geslachten op voet van gelijkheid
toegang tot kinderopvangplaatsen te bieden. Dit omdat enerzijds het aantal
kinderopvangplaatsen beperkt is en er zelfs voor vrouwelijke werknemers bij het
ministerie wachtlijsten bestaan en anderzijds aanvragen van mannelijke
werknemers in noodgevallen, met name in geval van alleenstaande ouders, kunnen
worden ingewilligd.1206
Zaken Briheche en Abrahamsson
In contrast met de zaak Lommers staan de zaken Briheche1207 en Abrahamsson1208
waarin het Hof de positieve actiemaatregelen onredelijk achtte in verhouding tot
het beoogde doel.
In Briheche betrof het een nationale regeling, volgens welke leeftijdsgrenzen
voor de toegang tot openbare ambten niet kunnen worden tegengeworpen aan
niet-hertrouwde weduwen die verplicht zijn om te werken, maar wel aan niethertrouwde weduwnaars die zich in dezelfde situatie bevinden.1209 Een dergelijke
regeling, krachtens welke een leeftijdsgrens voor de toegang tot openbare ambten
niet kan worden tegengeworpen aan bepaalde categorieën vrouwen, maar wel aan
mannen die zich in dezelfde situatie bevinden als deze laatsten is volgens het Hof
onredelijk.1210
In de zaak Abrahamsson stond een Zweedse regeling ter discussie die werd
toegepast bij de benoeming van een hoogleraar. In de regeling werd voorrang
gegeven aan een sollicitant die tot het ondervertegenwoordigde geslacht behoorde,
zelfs indien deze kandidaat over minder kwalificaties beschikte in vergelijking met

1205

HvJ 19 maart 2002, H. Lommers/Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, C-476/99, I02891, § 41.
1206
HvJ 19 maart 2002, H. Lommers/Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, C-476/99, I02891, § 43-48.
1207
HvJ 30 september 2004, S. Briheche/Ministre de l‘lntérieur, Ministre de l’Education nationale en
Ministre de la Justice, C-319/03, I-08807.
1208
HvJ 6 juli 2000, Abrahamsson en Andersen/Fogelqvist, C-407/98.
1209
HvJ 30 september 2004, S. Briheche/Ministre de l‘lntérieur, Ministre de l’Education nationale en
Ministre de la Justice, C-319/03, I-08807, § 17.
1210
HvJ 30 september 2004, S. Briheche/Ministre de l‘lntérieur, Ministre de l’Education nationale en
Ministre de la Justice, C-319/03, I-08807, § 28.
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andere sollicitanten van het andere geslacht. Het was enerzijds wel vereist dat de
kandidaat van het ondervertegenwoordigde geslacht over voldoende kwalificaties
beschikte voor de job en anderzijds dat het verschil tussen de kwalificaties van de
kandidaten niet dermate groot was, dat de benoeming van de minder
gekwalificeerde kandidaat in strijd zou zijn met de vereiste van objectiviteit.1211 Het
Hof oordeelde dat de Zweedse regeling disproportioneel is in verhouding tot het
vooropgestelde doel.

6.2.3. POSITIEVE ACTIE ONDERSCHEIDEN VAN REDELIJKE
AANPASSINGEN
Redelijke aanpassingen zijn rechten voor personen met een handicap, ze zijn
bijgevolg gelinkt aan een specifieke doelgroep. Daarom kan op het eerste zicht
lijken dat de verplichting om redelijke aanpassingen door te voeren een bijzondere
vorm is van positieve actie. Rechtsprekende instellingen, wetgevers en academici
hebben deze begrippen al met elkaar vermengd. In Coleman1212 suggereerde het
Hof van Justitie dat zowel positieve actie als redelijke aanpassingen kunnen
worden beschouwd als ‘positieve discriminatiemaatregelen’.1213
Om verwarring tussen de begrippen te vermijden, kan de verplichting tot het
voorzien van redelijke aanpassingen best gekarakteriseerd worden als een
bijzondere vorm van een non-discriminatie bepaling gerelateerd aan, maar niet
synoniem met, de uitgewerkte vormen van directe en indirecte discriminatie.1214
De redelijke aanpassingsplicht verplicht de werkgevers om handicap niet te
negeren, zoals dat wel het geval is met betrekking tot de meeste elementen van
non-discriminatie1215, maar specifiek met handicap rekening te houden. De
aanpassingsplicht verbiedt een werkgever om een persoon met een handicap te
weigeren een arbeidsplaats aan te bieden door geen rekening te houden met de
beschermde karakteristiek van zijn handicap. Indien rekening wordt gehouden

1211

HvJ 6 juli 2000, Abrahamsson en Andersen/Fogelqvist, C-407/98, § 9 en 41.
HvJ 17 juli 2008, Coleman/Attridge Law en Steve Law, C-303/06, I-05603.
1213
HvJ 17 juli 2008, Coleman/Attridge Law en Steve Law, C-303/06, I-05603, § 42.
1214
L. WADDINGTON en A. HENDRIKS, “The expanding concept of employment discrimination in
Europe: From direct and indirect discrimination to reasonable accommodation discrimination”,
International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 2002, afl. 18, 403-428.
1215
De meeste gronden van non-discriminatie zijn gebaseerd op de belofte van de werkgever om geen
karakteristieken in rekening te brengen zoals geslacht, leeftijd of etniciteit. Deze karakteristieken
worden algemeen gekwalificeerd als irrelevant en niet pertinent voor de
tewerkstellingsbeslissing.
1212
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met de handicap, in termen van het veranderen van de invulling van arbeid of de
fysieke omgeving van de werkplaats, zou het individu wel in staat zijn de arbeid uit
te voeren.1216
Ook op procedureel vlak wordt een onderscheid gemaakt tussen positieve actie
en redelijke aanpassingen. In tegenstelling tot de meeste maatregelen van positieve
actie die gericht zijn op leden van sociaal of economisch achtergestelde groepen,
bezitten redelijke aanpassingen principieel een individueel karakter en worden
deze geformuleerd in termen van een individueel recht.1217 Personen met een
handicap zijn gemachtigd om te vereisen dat een aanpassing wordt gedaan die
tegemoet komt aan hun specifieke noden, indien deze aanpassing niet
disproportioneel is voor de werkgever. Een gelijk individueel recht voor
bijvoorbeeld quota voor personen met een handicap op de werkvloer bestaat niet.
Om die reden is de redelijke aanpassingsplicht ook niet onderworpen aan de
problemen van onder- of oververtegenwoordiging die aanleiding kunnen geven
tot de klassieke positieve actiemaatregelen.
Het doorvoeren van redelijke aanpassingen is een verplichting onder zowel
nationaal, Europees als internationaal recht, terwijl het gebruik van positieve actie
slechts een optionele strategie is die openstaat voor lidstaten.
Het belang van het onderscheid ligt erin dat positieve actiemaatregelen de
proportionaliteitstoets moeten doorstaan om wettelijk te zijn en geen
discriminatoir karakter te hebben ten aanzien van personen die geen lid zijn van
de doelgroep. Als instrumenten zoals de redelijke aanpassingen binnen het begrip
van positieve actie zouden vallen, is er niet alleen een risico op terminologische en
conceptuele verwarring, maar dit zou er ook toe leiden dat dergelijke maatregelen
telkens moeten getest worden.1218 Voor een goed begrip benadrukken we dat de
aanpassingsplicht niet onbegrensd is, de aanpassing moet steeds redelijk zijn (zie
infra).

6.2.4. (POSITIEVE ACTIE)MAATREGELEN IN VLAANDEREN
De beleidsmaatregelen tot activering van personen met een handicap houden in
België eerder tewerkstellingsstimulansen in dan tewerkstellingsverplichtingen. De

1216

P.S. KARLAN en G. RUTHERGLEN, “Disabilities, discrimination and reasonable accommodation”,
Duke Law Journal 1996, afl. 46, nr. 1, 9-10.
1217
Redelijke aanpassingen moeten steeds in concreto worden beoordeeld.
1218
L. WADDINGTON en M. BELL, “Exploring the boundaries of positive action under EU law: a research
for conceptual clarity”, Common Market Law Review 2011, afl. 48, 1525-1526.
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focus ligt op informatie en bijscholing van werknemers, het stimuleren en
sensibiliseren van werkgevers, het subsidiëren van aanpassingen en lonen
(loonsubsidie1219) en het bekomen van een inclusieve cultuur op de werkvloer.1220
De antidiscriminatiewet definieert ‘positieve actie’ als specifieke maatregelen
om nadelen verband houdend met een van de beschermde criteria te voorkomen
of te compenseren, met als doel een volledige gelijkheid in de praktijk te
waarborgen.1221
A.

Kader voor positieve actie in Vlaanderen

Artikel 5, § 3 van het decreet houdende evenredige participatie op de
arbeidsmarkt1222 bepaalt dat: “De beginselen van evenredige participatie1223 en
gelijke behandeling niet beletten dat, om volledige gelijkheid in het beroepsleven
te waarborgen, specifieke maatregelen gehandhaafd of getroffen worden om
nadelen die verband houden met de genoemde kenmerken1224 te voorkomen of te
compenseren.”
De antidiscriminatiewet van 2007 koppelt een aantal voorwaarden aan de
uitvoering van een positieve actiemaatregel: (i) er moet een kennelijke
onredelijkheid zijn; (ii) de maatregel moet als doel het verdwijnen van de
ongelijkheid hebben; (iii) de maatregel moet van tijdelijke aard zijn en opgeheven
worden zodra de beoogde doelstelling is bereikt en (iv) de positieve actie mag
andermans rechten niet onnodig beperken.1225

1219

Onderzoek heeft aangetoond dat zonder dergelijke subsidie bepaalde werkgevers soms zelfs geen
tewerkstelling van een persoon met een handicap zouden overwegen (zie E. SAMOY en L.
WATERPLAS, “Desinging wage subsidies for people with disabilities, as exemplified by the case of
Flanders”, European Journal of Disability Research, afl. 6(2), 94-109.
Voor de effectiviteit van een loonkostsubsidie in de aanwervingsfase zie S. BAERT, “Wage subsidies and
hiring chances for the disabled: some causal evidence”, The European Journal of Health
Economics 2014.
1220
CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN RACISMEBESTRIJDING, Rapport inzake de situatie van
personen met een handicap in België met betrekking tot hun mensenrechten en fundamentele
vrijheden zoals gewaarborgd door het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een
Handicap, Brussel, Interfederaal Gelijkekansencentrum, 2014, 169.
1221
Art. 4, 11° wet 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, BS 30 mei 2007.
1222
Decr.Vl. 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt, BS 26 juli 2002.
1223
Onder dit beginsel wordt verstaan dat deelname aan de arbeidsmarkt in verhouding staat tot de
samenstelling van de beroepsbevolking en dat de evenredige participatie van kansengroepen
wordt gewaarborgd.
1224
Onder deze kenmerken valt handicap; zie art. 2, 8° Decr. 8 mei 2002, BS 26 juli 2002.
1225
Art. 10, § 2 wet 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, BS 30 mei 2007.
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Het besluit van de Vlaamse Regering van 24 december 2004 houdende
maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en
diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie geeft voor de Vlaamse administratie
uitvoering aan het decreet houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt.
Het besluit schrijft voor op welke manier de Vlaamse overheid gelijke kansen en
diversiteit in haar organisatie kan ondersteunen en bevorderen. Om de evenredige
participatie binnen het personeelsbestand te realiseren, zal worden gewerkt met
streefcijfers. Deze cijfers worden bepaald door de functioneel bevoegde minister
voor zijn/haar beleidsdomein en vastgelegd in aansturingsinstrumenten.1226 Deze
streefcijfers worden formeel niet gepositioneerd als quota, ze werken
beleidsondersteunend.
Met het decreet van 9 maart 20071227 werd het instrument van de streefcijfers
ingeschreven in het decreet houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt:
“Om de evenredige participatie en gelijke behandeling te realiseren, wordt gewerkt
met streefcijfers. Die streefcijfers worden bepaald door de Vlaamse Regering na
advies van de SERV.”1228 Deze streefcijfers worden opgenomen in het verplichte
actieplan en voortgangsrapport dat de verschillende intermediaire organisaties en
Vlaamse diensten aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement moeten
overmaken.1229
Ook het Vlaams Personeelsstatuut (VPS)1230 bevat een aantal bepalingen ter
bevordering van de evenredige participatie van personen met een handicap binnen
de overheidsdiensten. Zo bepaalt artikel I 5, § 3 VPS: “De Vlaamse Regering bepaalt
op voorstel van de Vlaamse minister bevoegd voor bestuurszaken voor de door haar
vastgelegde doelgroepen globale streefcijfers die door de functionele minister omgezet
worden in streefcijfers per beleidsdomein. Zolang de door de Vlaamse Regering
bepaalde doelgroepgebonden streefcijfers niet gehaald worden, wordt bij
gelijkwaardigheid voorrang gegeven aan de kandidaat uit de
ondervertegenwoordigde groep.” Het voorrangsrecht voor gelijkwaardige

1226

Art. 4, § 1 BVR 24 december 2004 houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het
gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie, BS 13 april 2005.
1227
Decr. van 9 maart 2007 houdende wijziging van het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige
participatie op de arbeidsmarkt en van het decreet van 30 april 2004 houdende sociaalrechtelijk
toezicht, BS 6 april 2007.
In het bijzonder artikel 3, 2° van dit decreet.
1228
Art. 5, § 4bis Decr. 8 mei 2002, BS 26 juli 2002.
1229
Art. 7, § 1, eerste en tweede lid Decr. 8 mei 2002, BS 26 juli 2002.
1230
BVR 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten
van de Vlaamse overheid, BS 27 maart 2006.
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kandidaten van een ondervertegenwoordigde groep wordt, bij niet-realisatie van
de streefcijfers, toegepast op de eindselectie.1231
Specifiek voor personen met een arbeidshandicap die recht hebben op een
langdurige loonkostsubsidie worden een aantal voltijdse betrekkingen
voorbehouden. Zij kunnen zonder vergelijkend wervingsexamen worden
aangeworven met een contract van onbepaalde duur of in een statutaire
aanstelling. In elk beleidsdomein kan maximaal 1 procent van de betrekkingen
voor hen worden voorbehouden.1232 Het betreft dus geen streefcijfer, maar wel een
maximum.1233
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 regelt de
voorwaarden van personeelsformatie, rechtspositieregeling en mandaatstelsel van
o.a. het gemeente- en provinciepersoneel.1234 Artikel 28 van dit besluit legt vast dat
ten minste 2 procent van het totale aantal betrekkingen (zowel statutaire als
contractuele) binnen de lokale en provinciale besturen moet worden vervuld door
personen met een arbeidshandicap. Artikel 29 voorziet de mogelijkheid om
bepaalde functies te reserveren voor personen met een arbeidshandicap. Voor de
voorbehouden functies kan een aangepaste functiegerichte selectieprocedure
worden toegepast.1235 In het Besluit zijn geen sancties opgenomen wanneer het
percentage niet wordt gehaald. Er is dan ook sprake van een streefcijfer en niet van
een afdwingbaar quotum. De verantwoording voor deze beleidskeuze is
meervoudig. Met de vaststelling van het streefcijfer geeft de Vlaamse overheid
vooreerst vorm aan haar bevoegdheid voor de ‘reclassering’ van personen met een
handicap. Daarnaast probeert de Vlaamse Regering de kwetsbare positie van
personen met een arbeidshandicap te verbeteren. De problemen die zij
ondervinden op de arbeidsmarkt kunnen niet enkel herleid worden tot problemen
als vooroordelen en discriminatie, maar hebben in essentie ook te maken met
specifieke functionele beperkingen naargelang de aard en ernst van de handicap.
Hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt worden extra ingeperkt, dat wil zeggen,
beperkt tot de functies die verenigbaar zijn met hun handicap. Het streefcijfer van

1231

I. PELSSERS, S. STEYAERT en J. RENNEBOOG, “Mogelijkheden voor positieve actie binnen de Vlaamse
overheid” in D. CUYPERS en M. VAN COTTHEM, Positieve actie tussen Europese criteria en
Vlaamse toepassingen, Antwerpen, Steunpunt Gelijkekansenbeleid, 2010, 231.
1232
Art. I 5, § 4 VPS.
1233
Vr. en Antw. Vl.Parl. 2012-13, 29 maart 2013 (Vr. nr. 432, L. PEETERS).
1234
BVR 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de
rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het
provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris
en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 24 december 2007.
1235
Art. 30 jo. art. 29 BVR 7 december 2007, BS 24 december 2007.
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2 procent sluit aan bij deze vaststelling en moet gezien worden als een correctie
daarop. Uit een enquête van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur eind 2013
blijkt dat net niet de helft van de 299 Vlaamse gemeenten die meewerkten aan de
enquête de norm van twee procent behaalden.1236
Een identieke regeling met een identiek streefcijfer van twee procent is
eveneens opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering van 11 november
20071237 dat de minimumvoorwaarden regelt inzake personeelsformatie,
mandaatstelsel en rechtspositieregeling voor het personeel van de OCMW’s.
Tot slot wordt het gelijkekansendecreet1238 aangestipt. Artikel 26 van dit
decreet handelt over de toelaatbaarheid van positieve actie: “Dit decreet belet niet
dat om volledige gelijkheid te waarborgen, tijdelijk specifieke maatregelen worden
gehandhaafd of getroffen om een kennelijke ongelijkheid te compenseren die verband
houdt met geslacht, genderidentiteit, genderexpressie, leeftijd, seksuele geaardheid,
burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke
overtuiging, syndicale overtuiging, taal, gezondheidstoestand, handicap, fysieke of
genetische eigenschap, sociale positie, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur,
afkomst, nationale of etnische afstamming, of een combinatie van die kenmerken,
voor zover die maatregelen objectief worden gerechtvaardigd door een legitiem doel
en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn.”
Ten aanzien van werkgevers in de private sector is geen streefcijfer opgenomen
inzake tewerkstelling van personen met een handicap.
B.

De rol van de VDAB

Eén van de taken van de VDAB is medewerking verlenen aan de evenredige
participatie op de arbeidsmarkt.1239 De organisatie heeft ten aanzien van personen
met een arbeidshandicap in het bijzonder volgende taken: het toekennen van

1236

1237

1238

1239

Vlaams Agentschap voor Binnenlands Bestuur, “Tewerkstelling van personen met een
arbeidshandicap- of beperking”, http://binnenland.vlaanderen.be/sites/default/files/DossierLR.pdf, 2014, 7.
Art. 23-25 BVR 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de
personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de
rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, BS 3 december 2010.
Decr. Vl. 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid, BS 23 september 2008.
Art. 5, § 1, 4° Decr.Vl. 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern
verzelfstandigd agentschap “Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding”, BS
7 juni 2004.
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tegemoetkomingen ter ondersteuning van de inschakeling op de arbeidsmarkt van
de personen met een arbeidshandicap, het verzorgen van trajectbegeleiding,
beroepsoriëntering en beroepsopleiding, het verlenen van de toegang tot
gesubsidieerde tewerkstelling en het erkennen en subsidiëren van organisaties die
instaan voor het verzorgen van de trajectbegeleiding, de beroepsoriëntering en de
beroepsopleiding.1240
De beheersovereenkomst afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de VDAB
voor de periode 2011-2015 legt de VDAB een aantal duidelijke doelstellingen op.
In zijn rol als werkgever is in de beheersovereenkomst een streefcijfer voor de
aanwerving van personen met een arbeidshandicap opgenomen dat op 2,6 procent
is vastgelegd tegen 2015.1241
Daarnaast is een strategische doelstelling vastgelegd om mensen met een
arbeidshandicap maximaal te activeren.1242
C.

Vlaamse ondersteuningspremie (loonkostsubsidie)

Een Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) wordt toegekend door de VDAB na
aanvraag van een werkgever1243 die een persoon met een arbeidshandicap aanwerft
of heeft aangeworven.1244 De premie wordt toegekend gedurende de eerste vijf jaar
dat de persoon met een arbeidshandicap in dienst is, daarna dient de werkgever
een aanvraag te doen om de premie te verlengen. De omvang van de premie is
afhankelijk van het loon van de werknemer en neemt af naarmate de werknemer
langer bij de werkgever werkt.1245
De doelstelling van de VOP is de bevordering van de integratie van
werknemers met een arbeidshandicap in het reguliere arbeidscircuit. De
werkgever is vrij om de invulling van de VOP te bepalen, idealiter doet de
werkgever dit in overleg met zijn werknemer. De VOP kan onder andere worden

1240

Art. 5, § 1, 5° Decr.Vl. 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern
verzelfstandigd agentschap “Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding”, BS
7 juni 2004.
1241
Zie art. 10§ 3 Beheersovereenkomst afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Dienst
voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding voor de periode 2011-2015.
1242
Strategische doelstelling nr. 1, Doelstellingsparameter 5 en 6.
1243
Voorafgaand aan de aanvraag van de werkgever moet de persoon met een indicatie van
arbeidshandicap eerst het recht op VOP aanvragen bij de VDAB.
1244
Art. 29 BVR 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een
arbeidshandicap, BS 3 oktober 2008.
1245
Art. 30 BVR 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een
arbeidshandicap, BS 3 oktober 2008.
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gebruikt om een verminderde werktijd (extra minuten middagpauze, een half uur
later opstarten, extra rustpauze, trager tempo,…) te compenseren.1246
De VOP bestaat ook voor zelfstandigen met een arbeidshandicap.1247 Personen
met een arbeidshandicap die een zelfstandige activiteit in hoofdberoep willen
starten of dit reeds uitoefenen, kunnen een premie krijgen van de VDAB. De
toekenning van de VOP wordt afhankelijk gesteld van een positieve beoordeling
door een door de raad van bestuur erkende organisatie en daarnaast moet het
inkomen uit de zelfstandige activiteit hoger zijn dan een bepaald referteloon.1248
Deze premie wordt elk kwartaal uitgekeerd op voorwaarde dat er voldoende
bedrijfsactiviteit kan worden aangetoond.1249 De uitkering loopt voor een periode
van maximum vijf jaar. Nadien kan de zelfstandige een verlenging van de VOP
aanvragen.1250
In vijf jaar tijd is het aantal Vlaamse ondersteuningspremies in de privésector
met de helft toegenomen. Dit blijkt uit een analyse van de zelfstandigenorganisatie
NSZ.1251

1246

VDAB, “De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)”, www.vdab.be.
Art. 34-36 BVR 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een
arbeidshandicap, BS 3 oktober 2008.
1248
Het referteloon is het gewaarborgd gemiddelde minimum maandinkomen voor een werknemer
vanaf 21 jaar.
1249
Art. 35, tweede en derde lid en art. 36, § 2 BVR 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie
van personen met een arbeidshandicap, BS 3 oktober 2008.
Het netto belastbaar bedrijfsinkomen moet hoger liggen dan het gewaarborgd gemiddelde minimum
maandinkomen.
1250
Art. 36, § 3, derde lid BVR van 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen
met een arbeidshandicap, BS 3 oktober 2008; AGENTSCHAP ONDERNEMEN, “Vlaamse
Ondersteuningspremie (VOP)
voor zelfstandigen met een arbeidshandicap”,
www.agentschapondernemen.be/maatregel/vlaamse-ondersteuningspremie-vop-voorzelfstandigen-met-een-arbeidshandicap (laatst geconsulteerd op 21 januari 2015).
1251
De analyse is uitgevoerd door het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen en is raadpleegbaar via
www.nsz.be/nl/nieuws/sociaal/werken-met-een-handicap-vlaamse-ondersteuningspremiekent-groeiend-succes/; B. MOENS, “Ondernemers ontdekken premie voor gehandicapte”, De
Tijd 7 april 2015, 4.
1247
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Grafiek. Evolutie budget VOP 2006-2013 in miljoen euro1252

80
75
70

74,4

2012

2013

68,9

65
64,6

60

60,9

55
50

51,5

45

45,9

40
35

73,5

40,3

30
25
20
15
10
5
0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

De effectiviteit van de VOP om personen met een handicap te laten participeren
in de arbeidsmarkt is onderzocht door S. BAERT. Hij kwam tot de conclusie dat de
positieve responsgraad voor personen met een handicap die appliceren voor een
job niet of nauwelijks beïnvloed wordt wanneer zij vermelden dat de werkgever in
aanmerking komt voor een VOP.1253

1252

Bron: SAMOY, E., Handicap en arbeid. Deel II Beleidsontwikkelingen, Brussel, Departement werk en
sociale economie, 2014, 47.
1253
S. BAERT, “Wage subsidies and hiring chances for the disabled: some causal evidence”, The
European Journal of Health Economics 2014, http://link.springer.com/article/10.1007/s10198014-0656-7/fulltext.html.
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D.

Rendementsondersteuning1254

Sinds 1 januari 2007 kunnen bepaalde entiteiten van de Vlaamse overheid1255
gebruik maken van een rendementsondersteuning bij de aanwerving van personen
met een handicap. De voorwaarde is dat deze persoon in aanmerking komt voor
een Vlaamse Inschakelingspremie of de VOP.
Het doel van de ondersteuningsmaatregel is om het beste rendement voor de
werkgever te verkrijgen en daarbij de beste werkomstandigheden voor de
werknemer te realiseren. Om tot het beste rendement te komen is een voorafgaand
overleg noodzakelijk. Na dit overleg wordt in een integratieprotocol opgenomen
wat de effecten van de handicap zijn op het functioneren van het personeelslid
alsook vastgelegd welke maatregelen zullen worden genomen om hem of haar te
ondersteunen. Het integratieprotocol wordt opgemaakt door de dienst
Emancipatiezaken. De inrichting van het ondersteuningssysteem is dus niet
beperkt tot een financiële stroom maar voorziet ook in een inhoudelijke
component zodat de kansen op een kwalitatieve en duurzame tewerkstelling
worden gemaximaliseerd.
De rendementsondersteuning is een vast jaarlijks bedrag1256 dat wordt
toegekend voor een periode van vijf jaar.

1254

DIENST EMANCIPATIEZAKEN, “Fiche rendementsondersteuning voor bepaalde personeelsleden met
een
arbeidshandicap”,
Brussel,
2014,
www.bestuurszaken.be/sites/default/files/documenten/personeel/diversiteit/
Rendementsondersteuning_infofiche_2014.pdf.
1255
Het betreft de entiteiten die vallen onder het toepassingsgebied van het uitvoeringsbesluit van
24 december 2004 houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het
gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie.
1256
De omvang van dit bedrag is afhankelijk van het niveau waarin de persoon met een handicap is
tewerkgesteld.
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Grafiek. Evolutie budget rendementsondersteuning 2007-20131257
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Terugbetaling kosten arbeidspostaanpassing

De aanpassing van de arbeidspost van een werknemer met een arbeidshandicap
wordt door de VDAB aan de werkgever terugbetaald. De terugbetaling bedraagt
zowel de aankoop- als de installatiekosten en is onderworpen aan bepaalde
voorwaarden: de aanpassing is (i) nog niet beschikbaar in het bedrijf; (ii) niet
courant in de beroepstak van de werknemer en (iii) noodzakelijk voor de
werknemer om zijn werk beter uit te voeren. (iv) Daarnaast mag de werkgever nog
geen enkele andere tegemoetkoming zijn toegekend voor de aanpassing en (v) tot
slot moet de noodzakelijkheid, gebruiksfrequentie, werkzaamheid en
doelmatigheid van de aanpassing in verhouding staan met de kosten ervan.1258

1257

Bron: E. SAMOY, Handicap en arbeid. Deel II Beleidsontwikkelingen, Brussel, Departement werk en
sociale economie, 2014, 14.
1258
Bron: www.vdab.be/arbeidshandicap/arbeidspostaanpassing.shtml.
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6.3. REDELIJKE AANPASSINGEN IN DE
ARBEIDSCONTEXT
Het begrip redelijke aanpassingen is supra1259 al meermaals verduidelijkt. Na een
algemene bespreking van het begrip redelijke aanpassingen in de arbeidscontext,
voorziet dit onderdeel in een aantal praktijkvoorbeelden van wat als redelijke
aanpassing wordt beschouwd. Het recht op redelijke aanpassingen is een
basisrecht zowel in de aanwervingsfase- als in de tewerkstellingsfase.

6.3.1. BEGRIP REDELIJKE AANPASSINGEN IN ARBEIDSCONTEXT
In de arbeidscontext zijn redelijke aanpassingen concrete maatregelen toegekend
door de werkgever, die het voor een werknemer met een handicap mogelijk maken
op een evenwaardige wijze te participeren aan een activiteit binnen de
arbeidssfeer.1260 Het onterecht niet toekennen van aanpassingen wordt in zowel
internationaal als nationaal recht gelijkgesteld met een daad van discriminatie.1261
Richtlijn 2000/78 kent de gelijkstelling met een daad van discriminatie niet.
Artikel 5 van Richtlijn 2000/78 betreffende gelijke behandeling in arbeid en beroep
voorziet wel in een verplichting ten aanzien van werkgevers om redelijke
aanpassingen door te voeren voor personen met een handicap: “De werkgever moet
in een concrete situatie passende maatregelen nemen om een persoon met een
handicap in staat te stellen toegang tot arbeid te hebben, in arbeid te participeren of
daarin vooruit te komen”. De plicht tot redelijke aanpassingen is niet onbegrensd.
De werkgever is niet verplicht om de maatregel door te voeren wanneer deze een
onevenredige belasting vormen. Overweging 20 van de preambule verduidelijkt de
passende maatregelen als zijnde “doeltreffende en praktische maatregelen die
gericht zijn op de aanpassing van de werkplek aan de behoeften van de werknemer
met een handicap, bijvoorbeeld aanpassing van gebouwen, uitrusting, arbeidsritme,
taakverdeling, …”.
Wat de onevenredige belasting (disproportionate burden) betreft, verduidelijkt
overweging 21 van de preambule waarmee rekening moet worden gehouden. Dit
is met de financiële en andere kosten, de omvang en de financiële middelen van de

1259

Zie supra hoofdstuk 2.1.5. onder deel III.
A. RAHMÉ, Discriminatie op basis van handicap en gezondheidsstoestand in de arbeidsverhoudingen,
Antwerpen, Intersentia, 2009, 99.
1261
Art. 2 en 5 VRPH; art. 15 Gelijkekansendecreet; art. 14 Antidiscriminatiewet.
1260
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werkgever en de mogelijkheid om overheidsgeld of andere vormen van steun te
verkrijgen.
Inspiratie voor dit artikel werd gehaald bij de Americans with Disabilities Act
die in 1990 de werkgevers al de verplichting oplegde om redelijke aanpassingen te
voorzien.1262
De verdragspartijen hebben onder het VRPH de verplichting op zich genomen
om werkgevers te verplichten redelijke aanpassingen door te voeren voor personen
met een handicap. Hoewel het begrip op het eerste zicht niet controversieel lijkt,
dekt het verschillende ladingen. Zo leert de jurisprudentie1263 ons dat werkgevers
vaak niet weten hoe te reageren op een werknemer die een aanpassing vraagt.1264
De plicht tot het treffen van redelijke aanpassingen is, omwille van de koppeling
aan het gelijkheidsbeginsel, vatbaar voor directe werking.1265
De aanpassingen dienen de negatieve invloed van een onaangepaste
werkomgeving voor de persoon met een handicap te compenseren. Zoals we reeds
aanhaalden is het steeds de werknemer die de aanpassing moet vragen. Er rust op
hem een informatieplicht, aangezien hij het best kan inschatten of hij al dan niet
nood heeft aan aanpassingen.1266
Er bestaan verschillende soorten van aanpassingen die een werkgever zijn
werknemer kan verschaffen: materiële aanpassingen, immateriële aanpassingen,
individuele en collectieve aanpassingen.1267 De individuele aanpassingen zijn

1262

L. WADDINGTON en A. LAWSON, Disability and non-discrimination law in the European Union. An
analysis of disability discrimination law within and beyond the employment field, Luxemburg,
Publications Office of the European Union, 2009, 25.
1263
Zo werd een werkgever in een arrest van het arbeidshof te Brussel van 9 januari 2013 veroordeeld
tot het betalen van een schadevergoeding van 14.700 euro wegens het ongerechtvaardigd niet
toekennen van redelijke aanpassingen: Arbh. Brussel (4e k.) 9 januari 2013, nr. 2011/AB/668, JTT
2013, afl. 1153, 137. In een vonnis van de arbeidsrechtbank te Brussel van 26 maart 2013 werd
een werkgever veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 14.232 euro wegens
discriminatie omwille van het ongerechtvaardigd niet toekennen van redelijke aanpassingen:
Arbrb. Brussel 26 maart 2013, nr. 10/18768/A, www.diversiteit.be/arbeidsrechtbank-brussel-26maart-2013;
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en G. RUTHERGLEN, “Disabilities, discrimination and reasonable accommodation”, Duke Law
Journal 1996, vol. 46, afl. 1, 1-41.
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van personen met een handicap, Antwerpen, Intersentia, 2014, 67.
1266
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GRIP VZW, Algemene beleidsnota: redelijke aanpassing, een aanzet voor de praktijk,
www.gripvzw.be/themas/redelijke-aanpassingen/247-redelijke-aanpassing-een-aanzet-voorde-praktijk-algemene-beleidsnota2003.html; K. GOOSSENS, “De non-discriminatie van
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aanpassingen die uitsluitend gericht zijn op het gebruik van één werknemer om zo
de aanpassing op maat van de individuele mogelijkheden en beperkingen van het
individu af te stemmen. Voorbeelden zijn: een groter computerscherm voor
personen met visuele problemen, een flexibel uurrooster, een aangepaste
bureaustoel, …
Collectieve aanpassingen zijn niet gericht op één bepaalde persoon, maar staan
open voor een collectiviteit van mensen. Een voorbeeld is het voorzien van een lift
in het gebouw waardoor zowel rolstoelgebruikers, oudere personen, toekomstige
moeders,… vlot het gebouw kunnen bereiken. Strictu senso worden deze niet
beschouwd als redelijke aanpassingen omdat zij geen rekening houden met de
individuele situatie van een werknemer. De collectieve aanpassingen kaderen
eerder in het principe van het universal design, dat een toegankelijke samenleving
wil waarborgen.1268
In het reeds vermelde samenwerkingsprotocol zijn een aantal indicaties
opgenomen betreffende de redelijkheid van de aanpassing. In de arbeidscontext
kunnen deze als volgt worden benaderd: het moet een doeltreffende aanpassing
zijn die ertoe leidt dat de persoon met een handicap op een veilige manier
zelfstandig en evenwaardig kan participeren in de arbeidsmarkt.
De aanpassing moet de concrete persoon met een handicap in staat stellen zijn
opdracht uit te voeren en aan de arbeidsactiviteit te kunnen participeren
(doeltreffend).1269 In een aantal gevallen is geen doeltreffende aanpassing mogelijk
zoals dat bijvoorbeeld het geval is voor een persoon met een sterke visuele
handicap die taxichauffeur wil worden. Het zelfstandigheidscriterium houdt in dat
de werknemer in kwestie met zo min mogelijk of zonder hulp van derden binnen
de onderneming kan participeren (bv. de deur kunnen openen zonder hulp van
een passant).1270 Daarnaast moeten personen met een handicap op evenwaardige
wijze gebruik kunnen maken van de faciliteiten en de dienstverlening binnen het
bedrijf (bv. het gebouw met een rolstoel kunnen betreden via de hoofdingang,

andersvaliden”, Or. 2005, 59; S. VAN DAMME, “Tewerkstelling van personen met een handicap:
het recht op redelijke aanpassingen onder de loep genomen”, Soc. Kron. 2014, afl. 7, 329.
1268
S. VAN DAMME, “Tewerkstelling van personen met een handicap: het recht op redelijke
aanpassingen onder de loep genomen”, Soc. Kron. 2014, afl. 7, 329.
1269
A. RAHMÉ, Discriminatie op basis van handicap en gezondheidstoestand in de arbeidsverhoudingen,
Antwerpen, Intersentia, 2009, 98.
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S. VAN DAMME, “Tewerkstelling van personen met een handicap: het recht op redelijke
aanpassingen onder de loep genomen”, Soc. Kron. 2014, afl. 7, 330.
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toegang hebben tot het personeelsrestaurant,…).1271 Tot slot moet de aanpassing
veilig zijn (bv. in geval van noodsituatie zoals brand moeten zij op een veilige
manier kunnen geëvacueerd worden).
De verplichting tot het doorvoeren van aanpassingen is niet onbegrensd.1272
Ingeval de noodzakelijke wijzigingen een onevenredige belasting betekenen voor
de werkgever kunnen deze worden geweigerd.1273 De proportionaliteitstoets
gebeurt aan de hand van een aantal elementen opgenomen in het protocol: de
financiële impact van de aanpassing, de organisatorische impact van de aanpassing
op de onderneming, de verwachte frequentie en duur van het gebruik van de
aanpassing, de aanwezigheid van gelijkwaardige alternatieven en de kwalitatieve
impact op het leven van de betrokkene.1274
Bij de financiële impact van de aanpassing wordt rekening gehouden met de
draagkracht van de onderneming (grootte of omvang van het bedrijf). Zo zal een
publiekrechtelijke instelling of multinational tot meer inspanningen gehouden
zijn dan de lokale bakker, slager of krantenwinkel.1275 Niets belet de werkgever bij
meerdere en evenwaardige opties, te kiezen voor de minst prijzige aanpassing.1276
Het is een misvatting dat de aanwerving van personen met een handicap immer
dure aanpassingen met zich meebrengen. Hierbij verwijzen we naar een studie van
het Job Accommodation Network, een Amerikaans studiebureau, dat bestudeerde
dat de kostprijs van een doeltreffende aanpassing slechts uitzonderlijk meer
bedraagt dan 500 dollar.1277
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S. VAN DAMME, “Tewerkstelling van personen met een handicap: het recht op redelijke
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M.A. STEIN, Disability and Equality Law, Farnham-Burlington, Ashgate, 2012, 293-316 en
Comparative Labor Law and Policy Journal, 2008, 317-340.
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6.3.2. REDELIJKE AANPASSINGEN BIJ SOLLICITATIES
De redelijke aanpassingen situeren zich niet enkel op de werkvloer zelf, maar ook
in de fase van aanwerving.1278 De toegankelijkheid en rechtvaardigheid van de
selectieprocedures is van belang. BRUYÈRE, ERICKSON en VANLOOY hebben hiertoe
een aantal aanbevelingen gedaan1279:
– de sollicitatieprocedure moet toegankelijk zijn voor mensen die beperkt zijn
op vlak van mobiliteit of communicatiemogelijkheden;
– personen met een handicap moeten beroep kunnen doen op de nodige
faciliteiten (zoals redelijke aanpassingen);
– sollicitatieformulieren en andere informatie moeten beschikbaar zijn in
meerdere formats (braille, groter lettertype, toegankelijk lettertype, via
auditief materiaal,…)
– sollicitatieformulieren- en protocollen moeten zo worden opgesteld dat ze de
nadruk leggen op de vaardigheden en de capaciteiten die nodig zijn voor de
job, in plaats van op handicap- of gezondheidsgerelateerde elementen en de
hieruit resulterende beperkingen.
Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden om het recht positief te
effectueren. Vooreerst moeten de kandidaten met een handicap bekend zijn met
de maatregel om ervan gebruik te kunnen maken. Daarnaast moeten zij een beroep
durven doen op de maatregel, wat impliceert dat zij hun handicap kenbaar moeten
maken. Op dit vlak bestaat er terughoudendheid, aangezien kandidaten vrezen dat
de vermelding een negatief effect heeft op hun kansen om geselecteerd te worden.
Uit een studie van BAERT blijkt dat het vermelden van een functiebeperking bij
sollicitatie de kansen op een effectief gesprek significant doet afnemen.1280 In het
onderzoek werden fictieve sollicitaties uitgestuurd als antwoord op bestaande
vacatures. De fictieve sollicitaties verschilden wezenlijk slechts in één kenmerk,
namelijk de al dan niet vermelding van een functiebeperking (blindheid, doofheid
of autisme). Er zijn 768 paren van sollicitaties uitgestuurd naar evenveel vacatures.
Er werden enkel vacatures geselecteerd waarbij uit de vacature-inhoud kon
worden opgemerkt dat kandidaten met een handicap – eventueel mits beperkte
aanpassingen – even productief konden zijn als kandidaten zonder handicap. Voor
de in totaal 768 vacatures waarvoor werd gesolliciteerd, kreeg in 639 van de
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gevallen geen van beide kandidaten een uitnodiging voor een gesprek. In 38
gevallen kregen zij beiden een uitnodiging. 75 keer kreeg enkel de kandidaat
zonder handicap een uitnodiging, in verhouding met 16 keer dat enkel de
kandidaat met een handicap een uitnodiging kreeg.
Uit bovenstaande cijfers concludeert BAERT dat een kandidaat met een
beperking 46% kans heeft op benadeling bij sollicitatie. De vermelding van een
beperking, verlaagde de kans op een jobgesprek met ongeveer 52%.
Wanner personen met een handicap deze kenbaar maken, moeten zij ook nog
de gevraagde aanpassingen effectief verkrijgen. Ook dit is onderworpen aan een
aantal voorwaarden:
– de gevraagde aanpassing moet beschikbaar zijn;
– de selector moet de nodige expertise hebben om de aanpassingen te bieden.
Zelfs na toekenning van redelijke aanpassingen zijn er nog drempels. Zo speelt de
algemene houding van werkgevers ten aanzien van het aanwerven van personen
met een handicap een beïnvloedende rol. Niet elke werkgever is overtuigd van de
meerwaarde van een persoon met een handicap. Werkgevers hebben schrik voor
extra werklast voor collega’s, zijn onwetend over de nodige
ondersteuningsmaatregelen en staan onder druk van besparingen. Een andere
bepalende factor is de geschiktheid van de kandidaat met een handicap voor de job
en de mate waarin deze in competitie treedt met andere kandidaten.1281
Voorbeelden van redelijke aanpassingen in de sollicitatiefase zijn: een
toegankelijke sollicitatieplaats, extra tijd voor het invullen van vragenlijsten, het
vergroten van het lettertype van de vragenlijsten, het laten afleggen van een
mondeling examen in de plaats van een schriftelijk examen,…

6.3.3. REDELIJKE AANPASSINGEN OP DE WERKVLOER
De rechtspraak heeft een cruciale rol te vervullen in de beoordeling van de
redelijke aanpassingsplicht.1282 Het Hof van Justitie interpreteert het begrip ruim
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N. BOSSENS, J. VAN DAMME en A. HONDEGHEM, “Rapport. Een optimale inzet van instrumenten
voor de tewerkstelling van personen met een handicap en chronische ziekte in de Vlaamse
overheid”, Leuven, KU Leuven Instituut voor de Overheid, 2014, 98-99
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‘beperking’ niet al te zeer ‘beperkt’?”, Soc. Kron. 2012, 5.
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en erkent o.a. een arbeidstijdverkorting als een mogelijke redelijke aanpassing.1283
Het staat evenwel steeds aan de nationale rechter om te beoordelen of een
arbeidsverkorting als aanpassingsmaatregel de werkgever onevenredig belast.1284
De persoon met een handicap zal zelf de vraag moeten formuleren om redelijke
aanpassingen te verkrijgen, als hij dit wenst.1285 Krachtens artikelen 21 e.v.
antidiscriminatiewet is in bepaalde omstandigheden de weigering tot het maken
van redelijke aanpassingen voor een persoon met een handicap strafbaar. Het
Grondwettelijk Hof oordeelde dat een veroordeling slechts mogelijk is “…onder
de drievoudige voorwaarde dat de vervolgende partij aantoont dat de beklaagde de
redelijke aanpassingen niet wilde doen, dat die aanpassingen in concreto niet
onevenredig zijn en dat de beklaagde zich ervan bewust was dat hij die
aanpassingen moest doen”.1286 L. VERMEULEN leidt hieruit af dat er geen vereiste
bestaat dat de persoon met een handicap de aanpassingen moet hebben gevraagd.
Het is volgens hem voldoende dat de werkgever zich ervan bewust was dat hij
aanpassingen moest doen.1287
In tegenstelling tot L. VERMEULEN zijn we de mening toegedaan dat de
werknemer zichzelf zichtbaar en kenbaar moet maken en dient aan te geven welke
problemen hij mogelijks zal ondervinden bij de uitoefening van zijn recht op
arbeid (een informatieplicht).1288 Zo oordeelde het arbeidshof te Luik in een arrest
van 13 november 2014 dat de werknemer, wanneer hij zijn werkgever verwijt dat
zijn ontslag een discriminatie vormt op grond van handicap, hij in de eerste plaats
moet bewijzen dat zijn werkgever op de hoogte was van de precieze aard van de
handicap.1289
De arbeidsrechtbank van Brussel heeft de aanpassing van een werkpost als
redelijke aanpassing beschouwd.1290 Het betrof een werkneemster die slachtoffer
werd van een aandoening van de bovenste ledematen. Zij was tewerkgesteld als
rekkenvulster in een groot warenhuis en haar handicap beperkte voor onbepaalde
tijd haar beroepsleven. Daarop vroeg zij aan haar werkgever een aanpassing van
1283
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de werkpost (informatieplicht). De werkgever ging niet over tot een aanpassing,
maar ontbrak de arbeidsovereenkomst wegens definitieve arbeidsongeschiktheid.
In casu bewees de werkgever niet dat hij zich in de redelijke onmogelijkheid
bevond om een dergelijke aanpassing door te voeren. Daardoor kan de werkgever
zich wettelijk niet beroepen op de definitieve arbeidsongeschiktheid, derhalve is
hij behalve de bepaalde opzegvergoeding, ook een forfaitaire vergoeding
verschuldigd omwille van discriminatie op grond van handicap.
In een ander arrest van het arbeidshof van Brussel werd het weigeren van
telewerk beschouwd als zijnde een weigering van redelijke aanpassingen.1291 Een
ambtenaar had zware rugproblemen en kon zijn job als tolk niet meer uitvoeren,
wegens het permanent stilzetten tijdens zijn job. Uiteindelijk kreeg hij alleen nog
vertaalwerk toegewezen. Het arbeidshof stelt dat er sprake is van geweigerde
redelijke aanpassingen vanaf het moment dat de arbeidsgeneesheer duidelijk het
advies gaf om de ambtenaar telewerk toe te staan. Wanneer een statutair
ambtenaar definitief ongeschikt wordt geacht om in gevolge zijn fysische toestand
zijn werkzaamheden op normale en regelmatige wijze te vervullen, doch wel
geschikt wordt geacht om te worden tewerk gesteld in een werkplaats korter bij
huis of via thuiswerk, dient de overheid die hem tewerk stelt aan te tonen dat zij
geen redelijke aanpassingen meer kon doen om de werknemer verder tewerk te
kunnen stellen. Aan deze plicht heeft de overheid in casu verzaakt.
Tot slot kan een arbeidsduurvermindering een redelijke aanpassing zijn voor
een werknemer met MS die te kampen heeft met invaliderende vermoeidheid en
uitputting. Het weigeren van de arbeidsduurvermindering stond in casu gelijk met
het weigeren van een redelijke aanpassing aldus de arbeidsrechtbank van Leuven
in zijn vonnis van 22 januari 2015.1292

6.4. INTEGRATIE- EN INKOMENSVERVANGENDE
TEGEMOETKOMING

6.4.1. THEORETISCH LUIK
Om recht te hebben op een tegemoetkoming moet de handicap eerst en vooral
erkend zijn door de artsen van de Federale Dienst Tegemoetkomingen.

1291
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Arbh. Brussel 18 december 2012, R.G. 2011/AB/1089, www.diversiteit.be.
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Een inkomensvervangende tegemoetkoming wordt toegekend aan personen
die wegens een lichamelijke of psychische handicap niet in staat zijn een
volwaardig inkomen uit arbeid te verwerven. De uitkering kan worden
aangevraagd tussen de leeftijd van 21 en 65 jaar, maar de uitbetaling loopt verder
na de leeftijd van 65 jaar. Om te bepalen of een persoon met een handicap een
inkomensvervangende tegemoetkoming kan ontvangen, wordt de invloed van de
handicap op de mogelijkheid om te werken nagegaan. Die invloed wordt nagegaan
aan de hand van twee vragen. Vooreerst of de persoon met een handicap in staat
is om te werken. En ten tweede of de persoon met een handicap die werkt effectief
in staat is een volwaardig inkomen uit arbeid te verwerven.1293 Het VAPH houdt
dus rekening met de gevolgen van de handicap op de mogelijkheid tot arbeid en
niet met de handicap op zich.1294
Een integratietegemoetkoming wordt toegekend aan personen met een
handicap tussen 21 en 65 jaar die moeilijkheden ondervinden en bijkomende
kosten hebben om zich in het maatschappelijke leven te integreren en dit ten
gevolge van een vermindering van hun zelfredzaamheid. Voor het toekennen van
een integratietegemoetkoming wordt nagegaan wat de invloed van de handicap is
op de dagelijks activiteiten van de persoon met een handicap.1295

6.4.2. PRAKTISCH LUIK
Er bestaat in de praktijk slechts een gering verschil tussen de hoogte van de
inkomensvervangende tegemoetkoming en het mogelijk loon verkregen uit
arbeid. Dit vormt geen incentive voor personen met een handicap om een project

1293
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door uitoefening van arbeid kan verdienen.
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naar werk te starten.1296 Wie toch gaat werken, verliest vaak zijn uitkeringen. De
inkomensvervangende tegemoetkoming wordt volledig geschrapt wanneer
iemand als gezinshoofd meer dan het minimuminkomen per jaar verdient. Ook
de integratietegemoetkoming wordt geschrapt wanneer het brutoloon meer
bedraagt dan 2.300 euro per maand.1297 De redenering hierachter is dat personen
die een bepaald inkomen kunnen genereren niet zo zwaar gehandicapt zijn en
bijgevolg niet zo veel meerkosten hebben.1298 Deze visie is niet in overeenstemming
met het sociaal model van het VRPH1299 en creëert een inactiviteitsval.1300
Wanneer een persoon met een handicap zijn job verliest, valt deze terug op de
uitkering die is berekend op het loon dat zij verdienden: een
werkloosheidsuitkering of een ziekte- en invaliditeitsuitkering. Deze uitkeringen
liggen meestal niet veel hoger dan hun oorspronkelijke inkomensvervangende
tegemoetkoming.1301 In tegenstelling tot de inkomensvervangende
tegemoetkoming wordt de integratietegemoetkoming wel (terug) uitgekeerd. Deze
vergoeding ligt lager dan in de situatie waarin een persoon met een handicap nog
nooit heeft gewerkt, aangezien de zelfredzaamheid van een persoon door te
hebben gewerkt groter wordt geacht.1302
Het huidige uitkeringsstelsel ontmoedigt bijgevolg personen met een handicap
om de stap te zetten naar werk. Wanneer zij toch deze stap zetten en later worden
ontslagen, zijn zij vaak financieel niet beter af dan voorheen. Ook de
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ondersteuningsmaatregelen1303 zijn vaak onvoldoende waardoor personen met een
handicap veel ondersteuning zelf moeten betalen.1304

6.4.3. NAAR EEN HERVORMING VAN DE UITKERINGEN?
De overheid moet een combinatie van inkomen uit arbeid en inkomen uit
uitkering mogelijk maken, waarbij het inkomen uit arbeid de basis vormt. Een
persoon zou zijn inkomensvervangende tegemoetkoming niet mogen verliezen
wanneer hij/zij begint te werken. Deze uitkering kan wel worden verminderd naar
gelang er inkomen is uit arbeid. Dit dient te zorgen voor een werkelijke financiële
vooruitgang als personen met een handicap gaan werken.1305 De personen met een
handicap die het risico nemen een loopbaan uit te bouwen, moeten de zekerheid
krijgen dat hun vroegere rechten zullen worden hersteld, mochten ze vanwege hun
handicap de loopbaan moeten stopzetten.1306
De integratietegemoetkoming moet worden losgekoppeld van het verwerven
van een inkomen. Deze tegemoetkoming is geen uitkering ter vervanging van het
inkomen maar dient de ‘niet-becijferbare meerkosten’ op vlak van ondersteuning
te dekken. De zelfredzaamheid verhoogt niet automatisch bij het verkrijgen van
een job.
Om personen aan het werk te krijgen is het vooreerst noodzakelijk dat zij
toegang hebben tot het ‘levenslang leren’ (supra hoofdstuk 5 onder deel VI). In de
tweede plaats is er nood aan trajectbegeleiding. Deze begeleiding moet worden
uitgewerkt bij de overgang van onderwijs naar werk, bij de overgang van
werkloosheid naar tewerkstelling en bij de overgang van de ene tewerkstelling naar
de andere. Deze bijkomende opleidingen en vorming zijn voor personen met een
handicap zeer belangrijk, maar vormen globaal gezien slechts één van de vele
hefbomen in hun participatie op de arbeidsmarkt. Daarnaast is er bijkomende
nood aan een ondersteuningsbudget om een duurzame loopbaan mogelijk te

1303

Waaronder de assistentie via een budget.
K. RUTS en J. WOUTERS, “Impulsnota: Met uitkeringen en werk op weg naar inclusie”, Brugge,
Impuls (socio-economisch congres), 19-20 oktober 2013.
1305
Op het vlak van inkomen mag de financiële winst verbonden aan de arbeid niet worden
geneutraliseerd door de verlaging van de uitkering of een verhoging van de aan arbeid verbonden
uitgaven (HOGE RAAD VOOR DE WERKGELEGENHEID, Verslag 2014, FOD Werkgelegenheid,
Brussel, Arbeid en Sociaal Overleg, 2014, 18).
1306
HOGE RAAD VOOR DE WERKGELEGENHEID, Verslag 2014, FOD Werkgelegenheid, Brussel, Arbeid
en Sociaal Overleg, 2014, 18.
1304
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maken.1307 Dit zijn allemaal aspecten waarmee de overheid rekening moet houden
bij de integratie van een inclusieve arbeidsmarkt.

1307

Dit betreft vaak ondersteuningsmiddelen op andere domeinen dan werk. Bijvoorbeeld extra
ondersteuningsmiddelen voor het huishouden, aangezien het voor sommige personen met een
handicap extra moeilijk is om het huishouden te organiseren wanneer zij zijn tewerkgesteld. Een
ander voorbeeld is de extra nood aan ondersteuningsmiddelen voor het vervoer van en naar het
werk (HOGE RAAD VOOR DE WERKGELEGENHEID, Verslag 2014, FOD Werkgelegenheid, Brussel,
Arbeid en Sociaal Overleg, 2014, 19).
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6.5. QUOTUMREGELING VOOR PERSONEN MET EEN
HANDICAP

6.5.1. MET WELKE ACTOREN EN FACTOREN MOET MEN
REKENING HOUDEN BIJ EEN QUOTUM?1308
Indien de overheid een wettelijk quotum wil vastleggen voor de participatie van
personen met een handicap op de arbeidsmarkt, dient zij rekening te houden met
verschillende actoren en factoren. Als actoren zijn er de doelgroep (nl. personen
met een handicap), de werkgevers en de indicatiestellers.
Met betrekking tot de doelgroep is het van belang aan te geven ten aanzien van
welke mensen het quotum geldt: is een eigen vermelding van een langdurige
aandoening, ziekte of handicap voldoende of moet de handicap door een
gespecialiseerde arbeidsgeneesheer zijn vastgesteld?
Daarnaast moet duidelijk worden aangegeven ten aanzien van welke
werkgevers de quotumverplichting geldt: zijn het alle werkgevers of moet de
werkgever een minimum aantal van werknemers tewerkstellen vooraleer hij onder
de quotumverplichting valt. Er zijn zowel argumenten voor als tegen dergelijke
inperking tot werkgevers voor wie het quotum geldt. Bij wijze van voorbeeld een
aantal argumenten voor en tegen de inperking van een quotumverplichting tot
werkgevers met meer dan 30 mensen personeel. De argumenten voor zijn
drieledig. Vooreerst maakt het de uitvoering van de quotumregeling makkelijker.
Door dergelijke inperking tot werkgevers met meer dan 30 mensen personeel hoeft
de overheid niet elke werkgever te gaan controleren. Een tweede argument is dat
het quotum zich richt op werkgevers waar nog veel vooruitgang is te halen:
sommige grote werkgevers hebben veel personeel, maar nauwelijks personen met
een handicap in dienst. Een derde aspect is organisatorisch van aard: werkgevers
met meer dan 30 personeelsleden hebben voldoende organisatorische kracht om
personen met een handicap in dienst te nemen of om werk en werkplek aan hen
aan te passen. Daartegenover staan een aantal argumenten contra. Een inclusieve
arbeidsmarkt is een gedeelde plicht van alle werkgevers en niet alleen van de grote
werkgevers. Verder is de mogelijkheid tot aanpassing van werk en werkplek is
eerder afhankelijk van de beroepsactiviteit dan van het aantal werknemers. Tot slot

1308

DE ARGUMENTENFABRIEK, Denkhulp Quotum Arbeidsgehandicapten, Amsterdam, De
ArgumentenFabriek,
2013,
www.sw-journaal.nl/userfiles/13001-denkhulparbeidsgehandicapten-compleet-s.pdf.
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verkleint een beperking tot werkgevers met meer dan 30 personeelsleden de kans
voor personen met een handicap op een quotumbaan.
De indicatiesteller is de persoon of de instantie die moet vaststellen of iemand
tot de doelgroep van het quotum behoort: moet de overheid zelf een geneesheer
aanstellen om vast te stellen of iemand onder het quotum valt of zijn de werkgevers
hiervoor zelf verantwoordelijk?
Met betrekking tot de factoren worden volgende aspecten onderscheiden: de
inhoud van de verplichting, alternatieven om aan de quotumregeling te voldoen,
een indicatiesteller, de handhavingsprikkels, compensatie voor de werkgever en
het inkomen voor de persoon met een handicap.
Inhoud van de verplichting: waartoe worden de werkgevers verplicht die onder
de quotumregeling vallen? Dienen zij een vast percentage van personen met een
handicap in dienst te nemen? Of is het percentage variabel van aard: verschil in
percentage per arbeidssector, verschil in percentage per regio, verschil in
percentage naar gelang de bedrijfsgrootte,…
Alternatieven: welke alternatieven bestaan er om aan de quotumverplichting te
voldoen. Vooreerst kan er geen alternatief bestaan en dient de werkgever zich
strikt aan het hem opgelegde quotum te voldoen. Verder kan de overheid opteren
voor de mogelijkheid dat werkgevers een bijdrage storten in een fonds dat zich
inzet voor arbeidsgehandicapten. Een andere optie is dat werkgevers onderling
hun quotum verhandelen.
Handhavingsprikkels zijn de prikkels waarmee werkgevers worden aangezet
om het quotum te handhaven. Dit kan de overheid doen door middel van een
boete als werkgevers (gedeeltelijk) in gebreke blijven. Binnen het middel van de
boete kan de overheid opteren voor een vaste boete per niet vervulde
quotumplaats, een variabele boete afhankelijk van het aantal vervulde
quotumplaatsen, een variabele boete afhankelijk van bedrijfsomzet,… Naast het
repressieve middel van de boete bestaat een handhavingsmechanisme door middel
van beloning: een vaste beloning per gerealiseerde quotumplaats, een variabele
beloning afhankelijk van bedrijfsomzet, een variabele beloning afhankelijk van het
aantal vervulde quotumplaatsen.
De overheid kan opteren voor een compensatie van de mogelijke kosten die
werkgevers ondervinden bij de aanstelling van een persoon met een handicap. De
compensatie kan betrekking hebben op een deel van de loonkosten waar geen
productiviteit tegenover staat (loonkostensubsidie of loondispensatie)1309, een

1309

Bij loondispensatie betaalt de werkgever alleen de loonwaarde, d.i. het loon dat de persoon verdient
op basis van zijn of haar productiviteit. De overheid vult dit inkomen dan aan met een
uitkeringen. In deze vorm kan het totale inkomen onder het minimumloon liggen.
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compensatie voor de kosten van begeleiding of voor de nodige (en redelijke)
aanpassingen op de werkvloer.
Het inkomen van een persoon met een handicap1310 in een quotumbaan: het
wettelijk minimum, het cao-loon van het bedrijf, bedrag tussen het
uitkeringsniveau en het wettelijk minimumloon, …

Bij loonkostensubsidie betaalt de werkgever het hele salaris en krijgt deze het onrendabele deel terug
van de overheid. Het inkomen is in dit geval minimaal het minimumloon.
1310
Loon plus aanvulling vanuit een uitkering.
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6.5.2. VOOR- EN NADELEN VAN EEN WETTELIJK QUOTUM1311
VOORDELEN

NADELEN

Vergroten van de kans op arbeid Een quotum dwingt personen
voor personen met een handicap.
met een handicap om zich met
hun beperking te profileren.
Verbeteren van sociale contacten, Stigmatisering
van
de
ontwikkelingsmogelijkheden
en werkzoekende persoon met
bekendheid van personen met een handicap.
handicap.
Legt vergelijkbare werkgevers een Quotumbaan wordt in het
vergelijkbare plicht op.
algemeen
niet
als
een
volwaardige baan beschouwd.
Het
neemt
een
mogelijk
concurrentienadeel
weg
bij
werkgevers die al met personen met
een handicap werken.

Werkgevers
die
verplicht
worden, zullen niet de intentie
hebben om in personen met
een handicap te investeren.

Draagt bij tot een betere benutting Miskenning
van
de
van het arbeidspotentieel van competenties van personen
personen met een handicap.
met een handicap.
Helpt
beleidsdoelstellingen
te
realiseren door bij te dragen aan de
maatschappelijke acceptatie van
personen met een handicap.
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Het houdt geen rekening met
de
mogelijkheid
van
werkgevers om geschikt werk
te vinden.

DE ARGUMENTENFABRIEK, Denkhulp Quotum Arbeidsgehandicapten, Amsterdam, De
ArgumentenFabriek, 2013, 12-13.
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Het afdwingbaar maken van quota Quota
benadrukken
de
kan sensibiliserend werken.
beperkingen
van
mogelijkheden van de persoon
met een beperking en niet hun
competenties.
Een dwingend karakter doet de
vraag rijzen of er van
kwalitatieve tewerkstelling kan
worden gesproken.

6.5.3. HET SOCIAAL AKKOORD IN NEDERLAND
Inzake tewerkstelling van personen met een handicap zijn de sociale partners en
het kabinet in Nederland het eens geworden over een nieuwe aanpak om mensen
met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen bij gewone werkgevers en de
overheid.1312 Er komen 35 regionale Werkbedrijven die de opdracht hebben
mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen bij reguliere werkgevers.
Deze werkbedrijven worden de nieuwe schakel tussen de werkgevers en de
personen met een arbeidsbeperking en staan in voor de begeleiding op de
arbeidsplaats en bepalen, in samenspraak met de betrokken werkgever, de
loonwaarde van werknemers.1313
Daarnaast organiseren de werkbedrijven beschut werk voor mensen die door
lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking een zodanig mate van
ondersteuning nodig hebben, dat niet van een reguliere werkgever mag worden
verwacht dat hij deze mensen tewerkstelt. Het kabinet voorziet een streefcijfer van
30.000 extra beschutte werkplekken.1314

1312

Kst II. 2012-13, nr. 33 566-15.
Kst II. 2012-13, nr. 33 566-15, 6; STICHTING VAN DE ARBEID, Perspectief voor een sociaal én
ondernemend land: uit de crisis, met goed werk, op weg naar 2020. Verantwoordelijkheid nemen
én dragen, kansen creëren én benutten, Den Haag, 2013, 8.
1314
Kst II. 2012-13, nr. 33 566-15, 15; STICHTING VAN DE ARBEID, Perspectief voor een sociaal én
ondernemend land: uit de crisis, met goed werk, op weg naar 2020. Verantwoordelijkheid nemen
én dragen, kansen creëren én benutten, Den Haag, 2013, 14.
1313
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Wat de streefcijfers in de reguliere tewerkstellingssector betreft, zijn de
partners en het kabinet de volgende ‘banenafspraak’ overeengekomen. In 2014
verwacht de overheid dat het bedrijfsleven 2.500 mensen met een
arbeidsbeperking extra aan het werk helpt. In 2015 wordt dit bijgesteld tot 5.000
mensen extra. Dit aantal neemt daarna jaarlijks met 1.000 mensen toe, tot er vanaf
2020 jaarlijks 10.000 mensen met een arbeidsbeperking extra aan het werk worden
geholpen. De werkgevers in de privésector worden hiertoe aangemoedigd door een
loonkostensubsidie.1315 Zij betalen de werkgevers conform de cao van hun bedrijf
en krijgen later het verschil tussen de vastgestelde loonwaarde en het wettelijk
minimumloon van de overheid terug.
In aanvulling daarvan stelt de overheid zich garant voor 2.500 extra banen per
jaar vanaf 2014, tot een maximum is bereikt van 25.000 banen voor personen met
een arbeidsbeperking.1316
Bij de bespreking van het sociaal akkoord in de Tweede Kamer werd door
Kamerleden PECHTOLD en ROEMER een motie ingediend over het quotum voor
arbeidsgehandicapten.1317 Deze motie vraagt het kabinet om in 2013 een nulmeting
uit te voeren van het aantal werkenden binnen de doelgroep van het wettelijk
quotum en vervolgens vanaf 2014 jaarlijks het aantal extra gerealiseerde
werkplekken te monitoren. De motie verzoekt de regering om het wettelijk
quotum te activeren zodra het aantal gerealiseerde werkplekken voor de doelgroep
achterblijft op de afspraken, zonder dat hiervoor extern verklaarbare oorzaken
zijn.1318 Dergelijk quotum houdt in dat op termijn elke werkgever met minstens 25
werknemers een formele verplichting krijgt arbeidsplaatsen aan te bieden aan
personen met een handicap. Per niet vervulde plaats zal de werkgever een boete1319
moeten betalen.1320
Het verschil tussen de banenafspraak en het quotum laat zich als volgt
samenvatten:

1315

Dit is een subsidie voor werkgevers als zij een werkzoekende met een bijstandsuitkering, die nog
enige scholing of begeleiding nodig heeft, in dienst nemen.
1316
Kst II. 2012-13, nr. 33 566-15, 7.
1317
Kst II. 2012-13, nr. 33 566-19.
1318
Kst II. 2012-13, nr. 33 566-38, 1.
1319
Deze boete wordt een quotumheffing genoemd en bedraagt € 5.000 per jaar per niet-gerealiseerde
arbeidsplaats.
1320
DIVOSA, Participatiewet, december 2013, www.divosa.nl/dossiers/participatiewet.
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Banenafspraak

Quotum

Vrijwillige afspraak

Wettelijke ‘stok achter de deur’

Grote en kleine werkgevers
realiseren banen

Alleen van toepassing op grote
werkgevers

Alleen onderscheid tussen sector
overheid en niet‐overheid van
belang

Heffing op individueel
werkgeversniveau

De quota worden vastgelegd in de Quotumwet, die zelf een aanvulling is op de
Participatiewet. Deze laatste heeft als doel om meer mensen met een
arbeidshandicap aan het werk te helpen. De Quotumwet treedt pas in werking
wanneer werkgevers tegen eind 2015, wanneer het eerste meetmoment
plaatsvindt, nog niet voldoende banen voor personen met een handicap hebben
gerealiseerd.

6.5.4. ANDERE PRAKTIJKVOORBEELDEN
Quotasystemen voor private en/of publieke ondernemingen of instellingen komen
in de meerderheid van de Europese landen voor. Het hoofddoel van die
maatregelen is om arbeid te stimuleren door werkgevers te verplichten personen
met een handicap in dienst te nemen. Wanneer zij niet aan hun verplichtingen
voldoen, moet een bijdrage gestort worden aan een speciaal fonds.1321 Een aantal
voorbeelden verduidelijken deze werkwijze.
In Oostenrijk legt de Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG)1322 een verplicht
quotum op van 4 procent van het personeelsbestand van zowel publieke als private
ondernemingen.1323 Onder handicap wordt verstaan een waardevermindering als

1321

M. FUCHS, “Quota Systems for Disabled Persons: Parameters, Aspects, Effectivity”, Policy Brief
March 2014 Europe Centre for Social Welfare Policy and Research; J. VAUGHAN-JONES, “The
World And Disability: Quotas Or No Quotas”, Global Labour Law (news), 11 december 2013,
www.igloballaw.com.; DE ARGUMENTENFABRIEK, Denkhulp Quotum Arbeidsgehandicapten,
Amsterdam, De ArgumentenFabriek, 2013, 11; EUROPEAN COMMISSION, Compendium: Good
practice in employment of people with disabilities, Luxembourg, Office for Official Publication of
the European Communities, 1999, 69-70.
1322
Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG), BGBI. Nr. 22/1970, err. BGBI. I. nr. 107/2013,
www.jusline.at/Behinderteneinstellungsgesetz_(BEinstG).html.
1323
§ 1 BEinstG, www.jusline.at/Behinderteneinstellungsgesetz_(BEinstG).html.
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gevolg van een psychologische, fysische of anatomische abnormale omstandigheid
die een duurtijd heeft van meer dan 6 of naar verwachting meer dan 6 maanden
zal duren.1324 De werkgevers met meer dan 24 werknemers zijn onder de wet
verplicht om één persoon met een handicap aan te nemen per 25 werknemers. Om
te bepalen of iemand onder de regel van de quota valt wordt gekeken naar de
leeftijd en de invaliditeitsgraad.1325 De persoon met een handicap die onder de wet
valt is tussen de 15 en 64 jaar en moet minstens voor 50 procent arbeidsongeschikt
zijn. Bedrijven die niet aan het quotum voldoen, moeten een bijkomende
gelijkheidsheffing per maand betalen van minstens 226 euro.1326 De boete stijgt
naarmate de werkgevers meer werknemers tewerk stelt. De opbrengst ervan komt
ten goede aan de re-integratie van personen met een arbeidshandicap.1327
Omgekeerd kunnen bedrijven een financiële stimulans krijgen.1328 In het
regeerakkoord 2013-2018 heeft de Oostenrijkse regering bevestigt dat zij
inspanningen blijft leveren voor de tewerkstelling van personen met een
handicap.1329
In Spanje zijn werkgevers met meer dan 50 werknemers verplicht om 2 procent
van hun jobs voor te behouden voor personen die bij de diensten voor
arbeidsbemiddeling als persoon met een handicap staan geregistreerd. Voor het
personeel van publieke diensten is dit zelfs drie procent.1330
In Frankrijk legt de wet een quotum op van 6 procent aan ondernemingen met
meer dan 20 werknemers.1331 Het quotum geldt zowel in de publieke als de private

1324

§ 3 BEinstG, www.jusline.at/Behinderteneinstellungsgesetz_(BEinstG).html.
§ 2 en § 5 (3) BEinstG, www.jusline.at/Behinderteneinstellungsgesetz_(BEinstG).html.
1326
§ 9 (2) BEinstG, www.jusline.at/Behinderteneinstellungsgesetz_(BEinstG).html.
1327
J. VAUGHAN-JONES, “The World And Disability: Quotas Or No Quotas”, Global Labour Law (news),
11 december 2013, www.igloballaw.com; DE ARGUMENTENFABRIEK, Denkhulp Quotum
Arbeidsgehandicapten, Amsterdam, De ArgumentenFabriek, 2013, 11; EUROPEAN COMMISSION,
Compendium: Good practice in employment of people with disabilities, Luxembourg, Office for
Official Publication of the European Communities, 1999, 69-70.
1328
§ 9a BEinstG, www.jusline.at/Behinderteneinstellungsgesetz_(BEinstG).html.
1329
Republic of Austria, “Work programme of the Austrian Federal Government 2013-2018”, Wenen,
2013, https://www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=53588.
1330
Act 13/1982, 7 april, Social Integration of Disabled People; M.A. VERDUGO, A. JIMÉNEZ en F. B.
JORDÁN DE URRÍES, “Social and Employment Policies for People with Disabilities in Spain”,
European Journal of Social Security, vol. 2, afl. 4, 323-341; M.A. OLEA en F. RODRÍGUEZ-SAÑUDO,
Labour Law in Spain, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2010, 98, rn. 436-438; J.
VAUGHAN-JONES, “The World And Disability: Quotas Or No Quotas”, Global Labour Law
(news), 11 december 2013, www.igloballaw.com.; EUROPEAN COMMISSION, Compendium: Good
practice in employment of people with disabilities, Luxembourg, Office for Official Publication of
the European Communities, 1999, 65.
1331
Art. L5212-2 e.v. Code du travail, www.legifrance.gouv.fr.
1325
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sector. Een arbeidsgehandicapte onder de Franse wetgeving is een persoon die
moeilijkheden heeft een baan te vinden of te behouden omwille van een fysieke of
mentale beperking.1332 Het komt een onafhankelijke organisatie toe om dit vast te
stellen. De handhaving van het quotum gebeurt via een boetesysteem. Publieke
organisaties die het quotum niet halen moeten sinds 2005 een jaarlijkse bijdrage
betalen aan het Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique.1333 Het geld uit dit fonds wordt ingezet om de aanwerving en duurzame
tewerkstelling van personen met een handicap in publieke organisaties te
bevorderen. Voor private organisaties bestaat dergelijk fonds al sinds 1987
(Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes
handicapées).1334 Per onvervulde quotumplaats ligt de boete op een bedrag van
minimum 600 maal het minimum uurloon, dit kan stijgen tot 1.500 maal het
minimum uurloon wanneer de onderneming na drie jaar nog steeds in gebreke
blijft. Indien de werkgever producten of diensten afneemt van een ‘sociale
werkplaats’, kan de boete worden verminderd tot de helft van het te betalen
bedrag.1335
In Italië zijn werkgevers met 15 tot 35 werknemers verplicht om minstens één
persoon met een handicap in dienst te nemen. Werkgevers met 36 tot
50 werknemers moeten er twee in dienst nemen. De werkgevers met meer dan
50 werknemers zijn gehouden tot een quotum van 7 procent.1336 Deze
quotumverplichting geldt ook voor de overheid, met uitzondering van de nietadministratieve plaatsen bij politie, civiele bescherming en defensie.1337 Het

Zie eveneens: S. TUAL, Le travail pour tous. Revaloriser le travail pour sauver la France, Le Duc Edition,
Collection Alisio, 2015, 192 p; J. VAUGHAN-JONES, “The World And Disability: Quotas Or No
Quotas”, Global Labour Law (news), 11 december 2013, www.igloballaw.com; DE
ARGUMENTENFABRIEK, Denkhulp Quotum Arbeidsgehandicapten, Amsterdam, De
ArgumentenFabriek, 2013, 11; EUROPEAN COMMISSION, Compendium: Good practice in
employment of people with disabilities, Luxembourg, Office for Official Publication of the
European Communities, 1999, 65-66.
1332
Art. L 5212-3 Code du travail.
1333
Loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, JORF n° 36 12 februari 2005, 2353 (1).
1334
Art. L. 323-8-2 Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés,
JORF 12 juli 1987, 7822, opgeheven door Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, JORF n° 36
12 februari 2005, 2353 (1.
1335
Art. L5212-9 t.e.m. art. L5212-11 Code du travail.
1336
Art. 3, § 1. Legge 12 marzo 1999, n. 68 norme per il diritto al lavoro dei disabili, G.U. n. 68, 23 maart
1999, S.O. n. 57.
1337
Art. 3, § 4 Legge 12 marzo 1999, n. 68 norme per il diritto al lavoro dei disabili, G.U. n. 68, 23 maart
1999, S.O. n. 57.
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systeem is voorbehouden voor mensen met een lichamelijke, psychische,
zintuiglijke, verstandelijke of relationele handicap die een bepaald percentage van
invaliditeit hebben als erkend door de bevoegde lokale overheidsinstanties.1338 Het
quotum wordt gehandhaafd door middel van een boete die 52 euro bedraagt per
dag per onvervulde quotumplaats.1339
Het Duitse quotasysteem vertoont gelijkenissen met het Franse systeem. In
tegenstelling tot Frankrijk echter, zijn de verplichte quota voorbehouden en
beperkt tot personen met een ernstige handicap.1340 De Duitse publieke en private
werkgevers met een personeelsbestand van 20 werknemers en meer zijn verplicht
om 5 procent van het personeelsbestand voor te behouden voor personen met een
arbeidshandicap.1341 Het quotum wordt repressief gehandhaafd door middel van
een boete afhankelijk van het reeds behaald percentage. Organisaties die een
aandeel van 3 procent of meer hebben bereikt, maar nog geen 5 procent betalen
115 euro per maand per niet-ingevulde plaats. Organisaties die een aandeel van 2
procent of meer hebben bereikt, maar nog niet het niveau van 3 procent halen,
betalen 200 euro per maand per niet-ingevulde arbeidsplaats en tot slot
organisaties die de 2 procent nog niet hebben bereikt, betalen 290 euro per maand

1338

Art. 1, § 11. Legge 12 marzo 1999, n. 68 norme per il diritto al lavoro dei disabili, G.U. 23 maart
1999, S.O. n. 57: Art. 3-4 Legge 5 febbraio 1992 per l’assistenza, l’integrazione sociale e I diritti
delle persone handicappate, G.U. 17 februari 1992, S.O. n. 39.
1339
Art. 15 Legge 12 marzo 1999, n. 68 norme per il diritto al lavoro dei disabili, G.U. 23 maart 1999,
S.O. n. 57.
Zie voor algemene informatie ook: J. VAUGHAN-JONES, “The World And Disability: Quotas Or No
Quotas”, Global Labour Law (news), 11 december 2013, www.igloballaw.com.; DE
ARGUMENTENFABRIEK, Denkhulp Quotum Arbeidsgehandicapten, Amsterdam, De
ArgumentenFabriek, 2013, 11; EUROPEAN COMMISSION, Compendium: Good practice in
employment of people with disabilities, Luxembourg, Office for Official Publication of the
European Communities, 1999, 67-68.
1340
§ 2 (2) en § 68 (1) Sozialgesetzbuch (SGB), Neuntes Buch (IX), Rehabilitation und Teilhabe
behinderter Menschen, 16 Juni 2001, BGBI I S. 1046, www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbix/1.html:
D. VELCHE, “L’emploi des personnes handicapées en Europe: où les politiques adoptées
traduisent les différences culturelles”, Bulletin scientifique de la MSSH 2012, vol. 4, 10-15; J.
VAUGHAN-JONES, “The World And Disability: Quotas Or No Quotas”, Global Labour Law
(news), 11 december 2013, www.igloballaw.com.; DE ARGUMENTENFABRIEK, Denkhulp Quotum
Arbeidsgehandicapten, Amsterdam, De ArgumentenFabriek, 2013, 11; EUROPEAN COMMISSION,
Compendium: Good practice in employment of people with disabilities, Luxembourg, Office for
Official Publication of the European Communities, 1999, 64.
1341
§ 71 (1) SGB IX, BGBI I S. 1046; L. F. NEUMANN en K. SCHAPER, Die Sozialordnung der
Bundesrepubliek Deutschland (5. Aktualisierte und überarbeitete Neuauflage), Frankfurt,
Campus Verlag GmbH, 2008, 278-280.
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per niet-ingevulde arbeidsplaats.1342 De boeteopbrengst wordt onder meer
gebruikt voor de opleiding van personen met een handicap.1343
Het is opmerkelijk dat veel landen al een beleid rond quota hadden nog voor
er sprake was van een verdragstekst die personen met een handicap meer rechten
zou bieden.

6.6. HET MAATWERKDECREET

6.6.1. INLEIDING
Elke persoon heeft recht op maatschappelijke integratie, dit recht kan bestaan uit
tewerkstelling die al dan niet gepaard gaat met een geïndividualiseerd project voor
maatschappelijke integratie.1344 Het grondrecht op arbeid wordt dermate
fundamenteel aanzien dat het in tal van gezaghebbende verdragsteksten is
geïncorporeerd.1345 Het grondrecht bestaat ook voor personen met een handicap.
Het VRPH verankert in artikel 27 het recht van personen met een handicap op
werk in een arbeidsmarkt en een werkomgeving die open en toegankelijk zijn.1346
De verdragspartijen moeten de kans op werk en carrièremogelijkheden voor
personen met een handicap op de arbeidsmarkt bevorderen en hen ondersteunen
bij het vinden, het verwerven en het behouden van werk, dan wel de terugkeer naar

1342

§ 77 (2) SGB IX., BGBI I S. 1046.
J. VAUGHAN-JONES, “The World And Disability: Quotas Or No Quotas”, Global Labour Law (news),
11 december 2013, www.igloballaw.com.; DE ARGUMENTENFABRIEK, Denkhulp Quotum
Arbeidsgehandicapten, Amsterdam, De ArgumentenFabriek, 2013, 11; EUROPEAN COMMISSION,
Compendium: Good practice in employment of people with disabilities, Luxembourg, Office for
Official Publication of the European Communities, 1999, 64.
1344
Art. 2, eerste lid wet 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, BS 31 juli
2002.
1345
Art. 23 UVRM; art. 1 (H)ESH; art. 15 en 31 Handvest Grondrechten EU; art. 6 IVESCR.
H. COLLINS, “Is there a Human Right to Work?” in V. MANTOUVALOU (ed.), The Right to Work: Legal
and Philosophical Perspectives, Oxford, Hart Publishing, 2015, 17-38.
1346
Uittreksel uit artikel 27 VRPH: “De Staten die Partij zijn erkennen het recht van personen met een
handicap op werk, op voet van gelijkheid met anderen; dit omvat het recht op de mogelijkheid in
het levensonderhoud te voorzien door middel van vrij gekozen of aanvaard werken op een open
arbeidsmarkt en in een open werkomgeving, waar inclusie wordt bevorderd en die toegankelijk zijn
voor personen met een handicap (…)”.
1343
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tewerkstelling.1347 Toch is de toegang tot de arbeidsmarkt voor bepaalde personen
moeilijker, dit geldt met name voor personen met een arbeidshandicap. Zij
kunnen kampen met een bepaald werkgerelateerd rendementsverlies en hebben
vaak nood aan specifieke begeleiding en ondersteuning op de werkvloer. In het
regulier economisch circuit zijn niet altijd arbeidskansen aanwezig voor deze
doelgroep.1348 Vandaar is nood aan sociale economie waarin specifiek wordt
ingezet op arbeidskansen voor deze doelgroep.
De sector van de sociale economie definieert zichzelf als: “een verscheidenheid
aan bedrijven en initiatieven die in hun doelstellingen de realisatie van bepaalde
maatschappelijke meerwaarden voorop stellen en hierbij basisprincipes
respecteren als voorrang van arbeid op kapitaal, democratische besluitvorming,
maatschappelijke inbedding, transparantie, kwaliteit en duurzaamheid.
Bijzondere aandacht gaat naar de kwaliteit van interne en externe relaties. De
sociale economiebedrijven en -initiatieven brengen goederen en diensten op de
markt en zetten daarbij hun middelen economisch efficiënt in met de bedoeling
continuïteit en rentabiliteit te verzekeren.”1349 De sociale economie is geen nieuw
begrip of fenomeen, maar is de jongste jaren wel voorwerp van een hernieuwde
belangstelling.1350 Ook in Vlaanderen is deze hernieuwde belangstelling waar te
nemen. De sociale economie is in Vlaanderen recent grondig hervormd. Het doel
is om de sector op te delen in twee pijlers: het collectief maatwerk en de lokale
diensteneconomie.1351 De focus ligt in dit hoofdstuk op het decreet betreffende
maatwerk bij collectieve inschakeling of kortom het maatwerkdecreet.1352 Dit
decreet brengt met ingang van 1 april 2015 de invoegbedrijven, de beschutte
werkplaatsen en de sociale werkplaatsen onder in eenzelfde decretaal kader. De
sociale en beschutte werkplaatsen worden samengevoegd tot de
maatwerkbedrijven en de invoegbedrijven worden maatwerkafdelingen. Het
decretaal kader biedt mogelijkheden inzake individuele benadering en
doorstroom, die momenteel minimaal zijn.1353 De doorstroom naar werk in een
1347

Art. 27.1 e) VRPH.
MvT bij ontwerp van decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, Parl.St. Vl.Parl.
2012-13, nr. 2065/1, 3.
1349
Bron:
Departement
werk,
www.werk.be/beleidsthemas/sociale-economie-entewerkstelling/sociale-economie.
1350
J. DEFOURNY, P. DEVELTERE, B. FONTENEAU en M. NYSSENS (eds.), The worldwide making of the
social economy. Innovations and changes, Leuven, ACCO, 2009, 293 p.; J. DEFOURNY,
“L’émergence du concept d’entreprise sociale”, Tome XLIII 2004, afl .3, 9-23.
1351
Regeringsverklaring van de Vlaamse Regering, Parl.St. Vl.Parl. 2009, nr. 31/1, 23; S. KEUNEN,
“Maatwerkdecreet: goed begonnen, half gewonnen”, De Juristenkrant 10 juni 2015, nr. 311, 12.
1352
Decr.Vl. 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 2 september 2013.
1353
Beleidsnota Sociale Economie 2014-2019, Parl.St. Vl.Parl. 2014-15, nr. 140/1, 10.
1348
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reguliere arbeidssector is belangrijk. Elke werknemer die doorstroomt, maakt
immers een plaats vrij in de sociale economie voor werkzoekenden met een grote
afstand tot de arbeidsmarkt.1354 De doorstroom wordt pas realiteit wanneer
iemand die in aanmerking komt voor doorstroming effectief de kans grijpt.1355
Alhoewel er in de parlementaire voorbereiding niet naar verwezen wordt1356,
kaderen deze hervormingen onder andere in de concrete uitvoering van het VNVerdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Het VRPH verankert
het recht van personen met een handicap op werk in een arbeidsmarkt en een
werkomgeving die open en toegankelijk zijn voor personen met een handicap.1357
Het Verdrag is bij decreet van 8 mei 2009 in de Vlaamse rechtsorde ingevoegd.1358
De decreetgever moet bijgevolg bij het uitwerken van het recht op arbeid voor
personen met een handicap, de verplichtingen die voortvloeien uit het Verdrag
naleven. Sinds 13 augustus 2009, de datum waarop het goedkeuringsdecreet in
werking is getreden, heeft de Vlaamse overheid de verbintenis opgenomen om het
recht op een inclusieve arbeidsmarkt te waarborgen.1359
In wat volgt wordt het recht op inclusieve arbeid uitgediept en toegepast op het
maatwerkdecreet. We bekijken in welke mate het Verdrag een inclusieve
arbeidsmarkt voorschrijft en of alternatieve vormen van tewerkstelling, zoals
tewerkstelling in beschutte werkplaatsen, conform zijn met het recht op arbeid.
Het juridisch kader binnen de sociale economie wordt aan de hand van het decreet
besproken. Daarnaast besteden we aandacht aan de verschillende doelstellingen
van het decreet met een focus op doorstroom. Afsluitend wordt het decreet gewikt
en gewogen, o.a. in het licht van het VRPH.

1354

Beleidsbrief Sociale Economie. Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door mevrouw Freya Van
den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, Parl.St. Vl.Parl.
2013-14, nr. 2223/1, 20.
1355
Verslag bij Beleidsnota Sociale Economie 2014-2019 namens de Commissie voor Economie, Werk,
Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid uitgebracht door mevrouw Sabine
Vermeulen, Parl.St. Vl.Parl. 2014-15, nr. 140/4, 12.
1356
Ontwerp van decreet betreffende de lokale diensteneconomie, Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr. 2168/1;
Ontwerp van decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, Parl.St. Vl.Parl. 2012-13,
nr. 2065/1.
1357
Art. 27 VRPH.
1358
Decr.Vl. 8 mei 2009 houdende instemming met het verdrag inzake de rechten van personen met
een handicap, en het facultatief protocol bij het Verdrag inzake de rechten van personen met een
handicap, opgemaakt in New York op 13 december 2006, BS 3 augustus 2009.
1359
Naar analogie voor het recht op inclusief onderwijs: Adv.RvS nr. 49.437/1 van 28 april 2011 over
een voorstel van decreet dat geleid heeft tot het decreet van 25 november 2011 betreffende het
inschrijvingsrecht, Parl.St. Vl.Parl. 2010-11, nr. 1042/2.
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6.6.2. ARTIKEL 27 VRPH: EEN INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT
Het artikel waarborgt het recht op arbeid voor personen met een handicap. Het is
één van de meest gedetailleerde bepalingen uit het Verdrag en voorziet een legal
framework van verplichtingen voor verdragspartijen inzake het recht op werk en
tewerkstelling voor personen met een handicap.1360 Het Verdrag verplicht de
partijen het recht op werk op voet van gelijkheid met anderen te erkennen.1361 Het
artikel geeft uiting aan artikel 23 UVRM en waarborgt de bepaling van artikel 6
IVESCR in de context van personen met een handicap.1362 Het stelt dat het recht
van personen met een handicap op werk het recht inhoudt op de mogelijkheid in
het levensonderhoud te voorzien door middel van vrij gekozen of aanvaard werk
op een open arbeidsmarkt en in een open werkomgeving, waar inclusie wordt
bevorderd en die toegankelijk zijn voor personen met een handicap. Het voorziet
in een niet-exhaustieve lijst van passende maatregelen die verdragspartijen
kunnen nemen om, onder meer via wetgeving, het recht op werk te waarborgen
en te promoten.1363 De sociale, praktische en omgevingsbarrières ten aanzien van
het recht op werk moeten worden verwijderd.
De verdragspartijen zijn gehouden om een stimulerende en gunstige omgeving
voor werkgelegenheid te creëren in zowel de private als de publieke sector. Artikel
27 voorziet in een aantal basisprincipes die verdragspartijen ondersteunen bij de
implementatie van het recht op arbeid: non-discriminatie, toegankelijkheid,
redelijke aanpassingen1364 en positieve actiemaatregelen.1365 We gaan in dit
onderdeel niet in op een exhaustieve bespreking van het artikel, daarvoor wordt
verwezen naar de algemene bespreking van artikel 27 VRPH (supra).1366 Specifiek
voor de beoordeling van het maatwerkdecreet wordt gekeken naar de

1360

M. FASCIGLIONE, “Article 27 of the CRPD and the Right of Inclusive Employment of People with
Autism” in V.D. FINA en R. CERA (eds.), Protecting the Rights of People with Autism in the Fields
of Education and Employment, New York, Springer, 2015, 146.
1361
Art. 27 (1) VRPH.
1362
Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 5 on Persons with
disabilities (Eleventh Session 1994), UN DOC E/1995/22; Committee on Economic, Social and
Cultural Rights, General Comment No. 18 on the right to work (Thirty-fifth session 2005), UN
DOC E/C.12/GC/18.
1363
Art. 27 (1) a) tot k) VRPH.
1364
Zie S. VAN DAMME, “Tewerkstelling van personen met een handicap: het recht op redelijke
aanpassingen onder de loep genomen”, Soc. Kron. 2014, afl. 7, 327-331.
1365
M. FASCIGLIONE, “Article 27 of the CRPD and the Right of Inclusive Employment of People with
Autism” in V.D. FINA en R. CERA (eds.), Protecting the Rights of People with Autism in the Fields
of Education and Employment, New York, Springer, 2015, 147-153.
1366
Zie supra hoofdstuk 2.1.29 onder deel III.
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overeenstemming van werk voor personen met een handicap in de sociale
economie met het recht op werk als vervat in art. 27 VRPH. De tewerkstelling in
de sociale economie, en meer bepaald de beschutte werkplaatsen, deed een aantal
vragen rijzen in het licht van het Verdrag.1367 In het Verdrag wordt niet verwezen
naar ‘sheltered workplaces’ (verder beschutte werkplaatsen) wat onduidelijkheid
met zich brengt over de conformiteit ervan met het Verdrag. Tijdens het
onderhandelingsproces van het Verdrag is de opname van beschutte werkplaatsen
in artikel 27 herhaaldelijk voorgelegd. Deze alternatieve vorm van tewerkstelling
bracht bezorgdheid met zich mee. Hoewel de beschutte werkplaatsen
ondersteunend werk bieden voor personen met een handicap afgestemd op hun
individuele behoeften, stellen ze op hetzelfde moment deze personen tewerk in een
exclusieve beschermde omgeving waardoor een volledige interactie met mensen
zonder handicap niet mogelijk is. Om die reden werden beschutte werkplaatsen
niet gehouden tot het bevorderen van volledige integratie in de samenleving
waardoor ze potentieel niet volledig in overeenstemming waren met de gedachte
vervat in het VRPH.1368
In verschillende sessies van het Ad Hoc Comité ter voorbereiding van het
Verdrag werd gedebatteerd over de opname van beschutte werkplaatsen in het
artikel over het recht op arbeid.1369 In de discussie werd nooit betwist dat de
reguliere tewerkstelling de eerste keuze is voor iedereen, er werden daarentegen
wel kanttekeningen gemaakt dat niet iedereen geschikt is voor reguliere
tewerkstelling.1370 Het European Disability Forum benadrukte het doel van het

1367

1368

1369

1370

S. FERRAINA, “Analysis of the Legal Meaning of Article 27 of the UN CRPD: Key Challenges for
Adapted
Work
Settings”,
EASPD
2012,
http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1559&context=gladnetcollect
, 5-6.
S. FERRAINA, “Analysis of the Legal Meaning of Article 27 of the UN CRPD: Key Challenges for
Adapted
Work
Settings”,
EASPD
2012,
http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1559&context=gladnetcollect
, 18.
Third Session of the Ad Hoc Committee, 24 mei tot 4 juni 2004,
www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc3.htm; Fourth Session of the Ad Hoc Committee,
23 augustus tot 3 september 2004, www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc4.htm; Fifth Session
of
the
Ad
Hoc
Committee,
24 januari
tot
4 februari
2005,
www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc5.htm; Sixth Session of the Ad Hoc Committee, 1 tot
12 augustus 2005, www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc6.htm; Seventh Session of the Ad
Hoc Committee, 16 januari tot 3 februari 2006, www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc7.htm;
Eight Session of the Ad Hoc Committee, 14 tot 25 augustus 2006 en 5 december 2006,
www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc8.htm.
S. FERRAINA, “Analysis of the Legal Meaning of Article 27 of the UN CRPD: Key Challenges for
Adapted
Work
Settings”,
EASPD
2012,
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artikel, namelijk gelijke kansen op arbeid voor personen met een handicap in
zowel de private als publieke sector. Alternatieve manieren om dit doel te bereiken
bestaan en kunnen personen met een handicap helpen om deel te worden van de
arbeidsmarkt. Deze alternatieve manieren moeten personen met een handicap wel
dezelfde arbeidsrechten geven als werknemers in een open arbeidsmarktomgeving
aldus het European Disability Forum.1371 De Internationale Arbeidsorganisatie
(ILO) gaf de aanbeveling om alternatieve vormen van tewerkstelling voor
personen met een handicap, die niet de capaciteit hebben om in de reguliere
arbeidsmarkt te werken, op te nemen in het Verdrag.1372 De meerderheid van de
standpunten in de discussie beschouwden de beschutte werkplaatsen als
ongewenst vanwege hun potentieel voor uitsluiting van personen met een
handicap uit de maatschappij en vanwege hun arbeidsvoorwaarden.1373 De
tewerkstelling in de reguliere sector werd door de meerderheid van de
verdragspartijen als fundamenteel beschouwd voor een volledige integratie van
personen met een handicap in de samenleving.1374 Dit betekent evenwel niet dat
beschutte werkplaatsen of in globo werk in de sociale economie volledig
tegenstrijdig zijn met het Verdrag. Hier moeten we de link liggen met inclusief
onderwijs conform artikel 24 VRPH. In de voorbereidende documenten werd
gesteld dat buitengewoon onderwijs niet verboden is, maar dat het wel de
uitzondering moet zijn.1375 Per analogie geldt deze redenering ook voor beschutte

http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1559&context=gladnetcollect
, 27.
1371
Third session of the Ad Hoc Committee, Daily summary of discussions related to Article 22 Right
to work, 2 juni 2004, www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc3sum22.htm.
1372
De ILO verwees ter ondersteuning van haar aanbeveling naar bestaande bepalingen in het Verdrag
nr. 159 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de beroepsrevalidatie en
werkgelegenheid van gehandicapten, aangenomen te Genève op 20 juni 1983 en het Verdrag nr.
111 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende discriminatie in beroep en
beroepsuitoefening, aangenomen te Genève op 25 juni 1958.
1373
Report of the Ad Hoc Committee on a Comprehensive and Integral International Convention on
the Protection and Promotion of the Rights and Dignity of Persons with Disabilities on its sixth
session,
UN
DOC
A/60/266,
17 augustus
2005,
§ 96
(www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc6reporte.htm).
1374
S. FERRAINA, “Analysis of the Legal Meaning of Article 27 of the UN CRPD: Key Challenges for
Adapted
Work
Settings”,
EASPD
2012,
http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1559&context=gladnetcollect
, 27.
1375
UN – CHAIRMAN, Report of the Ad Hoc Committee on a Comprehensive and Integral International
Convention on the Protection and Promotion of the Rights and Dignity of Persons with Disabilities
on
its
sixth
session,
7 augustus 2005,
raadpleegbaar
via:
www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahcstata24ssrepchair.htm;
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werkplaatsen: de alternatieve tewerkstelling is mogelijk, maar moet steeds de
(uitzonderlijke) uitzondering op de regel zijn.
Het principe van artikel 27 VRPH is reguliere tewerkstelling. Indien dit niet
mogelijk is, is tewerkstelling in de ‘sheltered workshops’ bij wijze van uitzondering
mogelijk. Deze moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen: het betreft
personen met een handicap die niet geschikt zijn voor reguliere tewerkstelling; de
arbeidswetten moeten worden toegepast zoals in de reguliere arbeidsmarkt en de
tewerkstelling moet de overgang/transitie naar de open arbeidsmarkt bevorderen.

6.6.3. JURIDISCH KADER VOOR DE INWERKINGTREDING VAN
HET MAATWERKDECREET
In het verleden heeft Vlaanderen de sociale economie vanuit verschillende
invalshoeken benaderd. Een aantal tewerkstellingsinitiatieven werden in
wetgeving verankerd, meer bepaald initiatieven op vlak van beschutte
werkplaatsen, sociale werkplaatsen, invoegbedrijven en de lokale
diensteneconomie. Deze initiatieven ontstonden telkens vanuit een aparte
invalshoek, maar hebben wel het gemeenschappelijke doel om personen met een
afstand tot de arbeidsmarkt te laten deelnemen aan het arbeidsproces en om het
sociaal ondernemerschap verder te stimuleren.1376 Elk van deze
tewerkstellingsinitiatieven richt zich hierbij op hun eigen manier en met een
specifiek ondersteunend kader tot eigen, specifieke doelgroepen.
6.6.3.1.

Beschutte werkplaatsen1377

Op 28 april 1958 werd een nationaal programma opgesteld waarbij allerlei
maatregelen werden voorzien die de burger met een handicap moesten

UN – GENERAL ASSEMBLY, Report of the Ad Hoc Committee on a Comprehensive and Integral
International Convention on the Protection and Promotion of the Rights and Dignity of Persons
with Disabilities on its seventh session, 13 februari 2006, A/AC.265/2006/2, raadpleegbaar via:
www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc7report-e.htm;
UN – General Assembly, Report of the Ad Hoc Committee on a Comprehensive and Integral
International Convention on the Protection and Promotion of the Rights and Dignity of Persons
with Disabilities on its eighth session, 17 augustus 2006, raadpleegbaar via:
www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc8documents.htm.
1376
MvT bij ontwerp van decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, Parl.St. Vl.Parl.
2012-13, nr. 2065/1, 3.
1377
Voor een Europees overzicht van regelgeving rond beschutte werkplaatsen wordt verwezen naar
een studie van het Policy Department Economic and scientific Policy van het Directoraat
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voorbereiden op zijn tewerkstelling.1378 De wet van 16 april 19631379 was een
volgende stap in de integratie van personen met een handicap. Er werd voorzien
in een systeem van tewerkstelling in beschutte werkplaatsen. Door de
staatshervormingen van 1980 en 1988 werd deze materie een
gemeenschapsbevoegdheid. Via het decreet van 27 juni 1990 werd het Vlaams
Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap opgericht.1380 Het
fonds zorgde voor de reglementering en subsidiëring van de beschutte
werkplaatsen onder het beleidsdomein Welzijn. Door de hervorming ‘Beter
Bestuurlijk Beleid’ van de Vlaamse overheid vallen de beschutte werkplaatsen
sinds 1 april 2006 onder het beleidsdomein ‘Sociale economie’ met als
subsidiërende instantie het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale
Economie.1381 Het is sinds 1 oktober 2008 de bevoegdheid van de VDAB om te
bepalen welke personen met een arbeidshandicap voor subsidie in aanmerking
komen.1382
De beschutte werkplaats is een tewerkstellingsplaats voor werkwillige personen
met een arbeidshandicap die, tijdelijk of definitief, niet in het regulier economisch
circuit terecht kunnen, waarbij personen met een handicap de prioritaire groep
vormen.1383 In deze context verstaat men onder personen met een arbeidshandicap
“de personen die gesubsidieerd worden door het Vlaams Subsidieagentschap
Werk en Sociale Economie op basis van een erkenning als persoon met een
arbeidshandicap door de VDAB”.1384 Het ondersteunend werken en een
werkplaats op maat laat deze doelgroep toe een beroepsactiviteit uit te oefenen in
overeenstemming met hun capaciteiten. Uiteindelijk doel is de tewerkstelling met

Generaal voor Intern Beleid (DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL POLICIES – POLICY
DEPARTMENT ECONOMIC AND SCIENTIFIC POLICY, “Reasonable Accommodation and Sheltered
Workshops for People with Disabilities: Costs and Returns of Investments”, januari 2015,
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536295/IPOL_STU(2015)536295_EN.p
df.
1378
Wet 28 april 1958 betreffende de scholing, de omscholing en de sociale herscholing van mindervaliden, BS 14 mei 1958.
1379
Wet 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen, BS 23 april 1963.
1380
Decr.Vl. 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van
Personen met een Handicap, BS 8 augustus 1990.
1381
BVR 21 oktober 2005 tot oprichting van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale
Economie, BS 8 juni 2006.
1382
Hoofdstuk XII BVR 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een
arbeidshandicap, BS 3 oktober 2008.
1383
VLAB, “Beschutte werkplaatsen in Vlaanderen. Een profiel”, Brussel, 2008,
www.vlab.be/downloads/2008%2005%20VLAB%20BW%20een%20profiel.pdf, 7-8.
1384
Art. 1, 8° en Hoofdstuk II BVR 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen
met een arbeidshandicap, BS 3 oktober 2008.
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het oog op een verbeterde integratie in de maatschappij.1385 De beschutte
werkplaatsen moeten nuttig en lonend werk aanbieden, waarbij de werknemers
minstens het gewaarborgd minimum maandinkomen krijgen.1386 Daarbij vormt
doorstroom naar het reguliere arbeidscircuit geen prioriteit.1387 Sommige
beschutte werkplaatsen bouwen naast de tewerkstelling in de eigen werkplaats ook
enclavewerking uit, waarbij mensen in het regulier economisch circuit worden
tewerkgesteld met een begeleider vanuit de werkplaats (infra Enclavewerking).1388
1/8ste van het totaal aantal werknemers binnen de beschutte werkplaatsen zijn
tewerkgesteld in deze enclaves.1389
De laatste jaren is het aantal tewerkgestelde personen met een arbeidshandicap
in de beschutte werkplaatsen in Vlaanderen gestaag gestegen. Het algemeen totaal
groeide in de periode 2007-2013 met 6 procent. De 67 erkende beschutte
werkplaatsen stelden eind 2013 in totaal 20.348 personen tewerk, waarvan 16.747
personen met een arbeidshandicap.1390 Uit een jaarlijkse enquête van het Vlaams
Subsidieagentschap Werk en Sociale Economie blijkt dat er slechts 30 werknemers
met een arbeidshandicap zijn doorgestroomd naar de reguliere arbeidsmarkt,
oftewel een doorstroming van 0,2 procent op alle personen met een
arbeidshandicap.1391 De gebrekkige doorstroom is één van de aandachtspunten in

1385

Vlaams Subsidieagentschap Werk en Sociale Economie, Jaarverslag 2013,
www.werk.be/sites/default/files/VSAWSE/jaarverslagen/jaarverslag_vsawse_2013_def.pdf, 22.
1386
Art. 10, § 1 BVR 19 december 1996 houdende subsidieregeling van het loon en van de lasten van de
werknemers in de beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Departement Werk en Sociale
Economie, BS 16 januari 1997, opgeheven bij BVR 19 december 2014 tot uitvoering van het
decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 16 maart 2015; P.C.
nr. 327, Art. 3 C.A.O. van 30 mei 2002 betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer
van de consumptieprijzen.
1387
Hand. Vl.Parl. 2004-05, 13 april 2015, nr. 32; www.werk.be/beleidsthemas/sociale-economie-entewerkstelling/sociale-economie/maatwerk (geconsulteerd op 16 april 2015).
1388
V. HEYLEN en J. BOLLENS, Supported employment. Wenselijkheid, haalbaarheid en vormgeving van
een nieuw instrument ten behoeve van het Vlaamse arbeidsmarktbeleid, Leuven, Katholieke
Universiteit Leuven: Hoger instituut voor de arbeid, 2007, 54.
1389
Vlaamse
federatie
voor
beschutte
werkplaatsen,
Jaarverslag
2012,
VLAB,
www.vlab.be/Downloads/2012%20Jaarverslag.pdf, 9 .
1390
Departement Werk en Sociale Economie, “Maatregelen Sociale Economie: Beschutte werkplaatsen
(laatste
update:
oktober
2014)”,
www.werk.be/sites/default/files/cijfers/Beleid_in_cijfers/Sociale_Economie/2014_bw.pdf.
1391
Departement Werk en Sociale Economie, “Maatregelen Sociale Economie: Beschutte werkplaatsen
(laatste
update:
oktober
2014)”,
www.werk.be/sites/default/files/cijfers/Beleid_in_cijfers/Sociale_Economie/2014_bw.pdf; Vr.
en Antw. Vl.Parl. 2014-15, 5 december 2014 (Vr. nr. 235 M. TAELMAN).
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het maatwerkdecreet.1392 Een ander aandachtspunt was de kritiek dat in
verhouding teveel geld naar beschutte werkplaatsen vloeit en te weinig naar
ondersteuning van personen met een handicap werkzaam in de reguliere sector.1393
6.6.3.2.

Sociale werkplaatsen en invoegbedrijven

De sociale werkplaatsen zijn een door de Vlaamse overheid erkend initiatief die
een beroepsactiviteit ontwikkelen met het oog op werkgelegenheid in een
beschermde werkomgeving voor de meest achtergestelde werkzoekenden.1394 Het
doel van een sociale werkplaats is identiek aan dat van een beschutte werkplaats,
namelijk een verbeterde integratie van de doelgroep in de maatschappij. De
doelgroep van de sociale werkplaatsen zijn werkzoekenden die een
begeleidingstraject van de VDAB of van door de VDAB erkende derden volgen en
die minstens vijf jaar inactief zijn, laaggeschoold zijn en fysieke, psychische of
sociale beperkingen hebben.1395 De tewerkstelling van deze doelgroep wordt door
het Vlaams Subsidieagentschap Werk en Sociale Economie gesubsidieerd via
loonsubsidies en omkaderingsubsidies.1396 Eind 2013 waren er 4.559
doelgroepwerknemers actief in de 94 erkende Sociale Werkplaatsen.1397 De

1392

MvT bij ontwerp van decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, Parl.St. Vl.Parl.
2012-13, nr. 2065/1, 5; Beleidsnota Sociale Economie 2014-2019, Parl.St. Vl.Parl. 2014-15, nr.
140/1, 10.
1393
CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN RACISMEBESTRIJDING, Rapport inzake de situatie van
personen met een handicap in België met betrekking tot hun mensenrechten en fundamentele
vrijheden zoals gewaarborgd door het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een
Handicap, Brussel, Interfederaal Gelijkekansencentrum, 2014, 169.
1394
Decr. Vl. 14 juli 1998 inzake sociale werkplaatsen, BS 2 september 1998 (opgeheven bij art. 57 Decr.
Vl. 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 2 september 2013); BVR
8 december 1998 tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen, BS 23 februari 1999.
Zie eveneens: M. JACOBS en E. SAMOY, “De Vlaamse sociale inschakelingseconomie vandaag: een
verhaal van groeien en hervormen”, Over.Werk 2010, jg. 3, 26-36; L. JACOBS, V. HEYLEN, C.
GIJSELINCKX en B. CAPÉAU, Doorstroom van doelgroepwerknemers uit de sociale
inschakelingseconomie, Leuven: Steunpunt Werk en Sociale Economie, HIVA-KU Leuven, 2012
19-20.
1395
Art. 2 BVR 8 december 1998 tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen, BS
23 februari 1999; V. HEYLEN en J. BOLLENS, Supported employment. Wenselijkheid, haalbaarheid
en vormgeving van een nieuw instrument ten behoeve van het Vlaamse arbeidsmarktbeleid,
Leuven, Katholieke Universiteit Leuven: Hoger instituut voor de arbeid, 2007, 54-55.
1396
Art. 12, § 1 en § 2 Decr.Vl. 14 juli 1998 inzake sociale werkplaatsen, BS 2 september 1998
(opgeheven bij art. 57 maatwerkdecreet).
1397
Departement Werk en Sociale Economie, “Maatregelen Sociale Economie: sociale werkplaatsen
(laatste update: maart 2015), www.werk.be/sites/default/files/2014_sw.pdf.
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uitstroom vanuit de sociale werkplaatsen naar werk in het regulier economisch
circuit bedroeg 3,8 procent.1398
De invoegbedrijven zijn reguliere ondernemingen die bereid zijn een duurzame
tewerkstelling te garanderen met aandacht voor opleiding en begeleiding. Zij
onderschrijven hiervoor het Charter van de meerwaardeneconomie, dit is een
verklaring op eer waarin de aanvrager of onderneming aangeeft een aantal
beginselen te onderschrijven.1399 De tewerkstelling in invoegbedrijven gebeurt in
een arbeidsomgeving waar maatschappelijk verantwoord ondernemen1400 centraal
staat.1401 De Vlaamse overheid ondersteunt deze bedrijven met een loonsubsidie
voor de tewerkgestelde personen. De doelstelling van de invoegmaatregel is de
collectieve inschakeling van de doelgroep – zijnde bevolkingsgroepen die op een
niet-evenredige wijze vertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt -1402 in het
normaal economisch circuit. De invoegbedrijven ontvangen hiervoor een

1398

Departement Werk en Sociale Economie, “Maatregelen Sociale Economie: sociale werkplaatsen
(laatste update: maart 2015), www.werk.be/sites/default/files/2014_sw.pdf; Vr. en Antw. Vl.Parl.
2014-15, 5 december 2014 (Vr. nr. 235 M. TAELMAN).
1399
Charter van de meerwaardeneconomie: een verklaring op eer waarin de aanvrager of onderneming
de volgende beginselen onderschrijft: a) maximaal inspanningen leveren om kansengroepen aan
te werven en gelijkwaardige kansen te bieden in de onderneming; b) duurzame werkgelegenheid
creëren waarbij aandacht gaat naar billijke arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden,
arbeidsinhoud en arbeidsverhoudingen. Via maximale participatie van de werknemers streven
naar een optimale individuele en collectieve ontwikkeling; c) op een evenwichtige manier
voldoen aan de respectieve belangen van de stakeholders, dit is al wie betrokken is bij de
activiteiten van de onderneming; d) voorrang geven aan activiteiten, producten en
productiemethoden die op korte en op lange termijn het leefmilieu inspecteren; e) gelijktijdig
streven naar meerwaarden op economisch en sociaal vlak (art. 1 4° BVR 8 september 2000
houdende een impuls- en ondersteuningsprogramma van de meerwaardeneconomie, BS
28 november 2000).
1400
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is ondernemen waarbij men in een permanente dialoog
met iedereen die invloed uitoefent of ondervindt van de onderneming (stakeholders) gaat streven
naar een maximale toegevoegde waarde én voor de onderneming én voor haar werknemers én
voor de maatschappij én voor het milieu (art. 1, 6° BVR 15 juli 2005 betreffende de erkenning en
financiering van de invoegbedrijven, BS 29 juli 2005; zie ook Titel VI Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen bij het BVR 8 september 2000 houdende een impuls- en
ondersteuningsprogramma van de meerwaardeneconomie, BS 28 november 2000).
1401
Art. 4 t.e.m. 7 BVR 8 september 2000 houdende een impuls- en ondersteuningsprogramma van de
meerwaardeneconomie, BS 28 november 2000.
1402
Art. 1, 3° en 4° BVR 15 juli 2005 betreffende de erkenning en financiering van de invoegbedrijven,
BS 29 juli 2005.
Voor een concrete definitie van de invoegwerknemer, zie art. 1, 3° BVR 15 juli 2005 betreffende de
erkenning en financiering van de invoegbedrijven, BS 29 juli 2005.
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degressieve loonsubsidie voor de tewerkstelling van invoegwerknemers.1403 De
invoegbedrijven worden slechts tijdelijk en degressief gesubsidieerd. Het zijn
startende bedrijven (max. drie jaar) die, na een invoegperiode waarbij
ondersteuning nodig is, hun plaats innemen tussen gewone bedrijven in het
regulier economisch circuit.1404

6.6.4. HET MAATWERKDECREET
De sociale partners en de Vlaamse regering ondertekenden op 13 januari 2009 een
principeakkoord met betrekking tot een structurele verankering van de principes
maatwerken en maatwerkbedrijven.1405 Onder meer volgende principes werden
daarin vastgelegd: een gelijke financiering van de doelgroepwerknemer met een
even verre afstand tot de arbeidsmarkt, ongeacht de aard van de belemmering tot
die arbeidsmarkt; een screening- en inschalingsinstrument om los van de huidige
doelgroepafbakeningen te komen tot een duidelijke inschatting van het nodige
ondersteunings- en begeleidingspakket; een kwaliteitsvolle doorstroom binnen de
sociale economie en instroom in het reguliere circuit met de nodige tijdelijke of
permanente werkvloerbegeleiding; een regelgevend kader dat de toets doorstaat
van de Europese verordening inzake staatssteun en tot slot professioneel
bedrijfsmatige maatwerkbedrijven die op basis van hun groeiritme, visie, waarden
en objectieven kunnen gelabeld worden. Deze principes zijn terug te vinden in het
maatwerkdecreet.1406 De doelstelling van het decreet is tot één kader te komen voor
de bestaande tewerkstellingsinitiatieven1407, met uitzondering van de lokale

1403

Art. 11 t.e.m. 13 BVR 15 juli 2005 betreffende de erkenning en financiering van de invoegbedrijven,
BS 29 juli 2005.
1404
V. HEYLEN en J. BOLLENS, Supported employment. Wenselijkheid, haalbaarheid en vormgeving van
een nieuw instrument ten behoeve van het Vlaamse arbeidsmarktbeleid, Leuven, Katholieke
Universiteit Leuven: Hoger instituut voor de arbeid, 2007, 55.
1405
Principeakkoord tot het realiseren van een decreet inzake tewerkstellingsondersteunende
maatregelen voor personen met een nood aan ondersteuning op de werkvloer, dd. 7 januari 2009
(www.vlab.be/Downloads/downloads_nl/2009%2001%20Act%20Principeakkoord%20BW%20
SW.pdf).
1406
Advies SERV bij het ontwerp van decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, Parl.St.
Vl.Parl. 2012-13, nr. 2065/1, 63.
1407
Ontwerp van decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling. Verslag van de Commissie
voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk
en Sociale Economie uitgebracht door mevrouw Sonja Claes, Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr.
2065/3, 4.
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diensteneconomie.1408 De vertaling van de doelstelling kwam er in het Vlaams
Regeerakkoord “Een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden. Voor een
vernieuwende, duurzame en warme samenleving” (2009-2014)1409 en in de
beleidsnota van de minister bevoegd voor de sociale economie “Op weg naar een
sociale economie in Vlaanderen” (2009-2014).1410 Hierin werd de ambitie
opgenomen om de maatregelen op vlak van sociale economie te vereenvoudigen
tot twee pijlers waarvan het collectief maatwerk er één is.1411 Het decreet ressorteert
onder de bevoegdheid van de minister van Sociale Economie die verantwoordelijk
is voor de uitwerking van de modules van collectieve inschakeling (minstens vijf
voltijdsequivalente doelgroepwerknemers) en bij de doorstroom vanuit de sociale
economie gedurende de periode van terugkeergarantie.1412
Het onderscheid tussen de tewerkstellingsinitiatieven (supra1413) is door het
maatwerkdecreet vereenvoudigd en gelijkgeschakeld, met als doel de
doelgroepwerknemers op maat te ondersteunen in functie van hun specifieke
noden en de (momenteel geringe) doorstroming naar het reguliere arbeidscircuit
te vergroten. Het maatwerkdecreet laat de klassieke opdeling tussen beschutte
werkplaatsen, sociale werkplaatsen en invoegbedrijven achter zich en integreert
deze tewerkstellingsmaatregelen. Het decreet biedt ondersteuning aan alle
ondernemers die willen bijdragen aan de collectieve tewerkstelling van personen
met een arbeidsbeperking.1414 Op die manier tracht de decreetgever de onderlinge
discrepanties die onder de oude tewerkstellingsmaatregelen bestonden op vlak van

1408

Zie hiervoor Ontwerp van decreet betreffende de lokale diensteneconomie, Parl.St. Vl.Parl. 201213, nr. 2168/1.
1409
Regeerakkoord Vlaamse Regering 2009-2014, Parl.St. Vl.Parl. 2009, nr. 31/1, 23.
1410
Beleidsnota Sociale Economie 2009-2014 ingediend door mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams
minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, Parl.St. Vl.Parl. 2009-14, nr. 214/1.
1411
MvT bij ontwerp van decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, Parl.St. Vl.Parl.
2012-13, nr. 2065/1, 4.
1412
Conceptnota decreet maatwerk in het kader van collectieve inschakeling goedgekeurd door de
Vlaamse Regering op 21 oktober 2011, bijlage bij Vr. en Antw. Vl.Parl. 2011-12, 22 december
2011 (vr. nr. 225 M. DILLEN).
Verslag beleidsnota sociale economie 2014-2019 namens de Commissie voor Economie, Werk, Sociale
Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid uitgebracht door mevrouw Sabine Vermeulen,
Parl.St. Vl.Parl. 2014-15, nr. 140/4, 30.
1413
Zie hoofdstuk 6.6.3. onder deel VI.
1414
X., “Nieuwe regelgeving voor beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en de invoegmaatregel”,
www.werk.be, 19 december 2014.
Onder collectieve inschakeling wordt de inschakeling verstaan van minstens vijf voltijdsequivalente
doelgroepwerknemers.
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toegang tot de maatregel en op vlak van ondersteuning te vermijden.1415 Het
decreet is in werking getreden op 1 april 2015.1416
6.6.4.1.

Tewerkstellingsmatrix

De hervorming van de sociale economie kadert binnen het brede Vlaamse
werkgelegenheidsbeleid. De beleidsdomeinen werk en sociale economie zetten in
op een transparant Vlaams kader voor tewerkstellingsmaatregelen voor alle
werkgevers. Zij vertrekken hiervoor vanuit de Europese krijtlijnen en komen tot
een matrix van vier modules tot ondersteuning van de beoogde werknemers en/of
hun werkgevers. Deze modules zijn: (i) opleiding op de werkvloer; (ii) begeleiding
op de werkvloer (omkadering); (iii) een loonpremie (op basis van de afstand tot de
arbeidsmarkt) en (iv) aanpassing van de werkplek/arbeidsomgeving. De vier
modules zijn onderling combineerbaar naargelang de individuele noden van de
werknemer. Zij zijn afhankelijk van de afstand van het individu tot de
arbeidsmarkt. In concreto betekent dit dat de modules niet altijd allemaal of in
dezelfde mate ingezet worden om een geslaagde inschakeling te realiseren. De
tewerkstellingsmatrix is van toepassing op alle werkgevers met activiteiten binnen
een economische context en dit ongeacht hun rechtspersoon.1417
Aan deze matrix wordt gezamenlijk vorm gegeven door de minister van Werk
en de minister van Sociale Economie.1418 De modules kunnen bijgevolg collectief
ingezet worden vanuit beide beleidsdomeinen. Het beleidsdomein Sociale
Economie is verantwoordelijk voor de uitwerking van de modules van collectieve
inschakeling (minstens vijf voltijdsequivalente doelgroepwerknemers op dezelfde
werkvloer) en voor de eventuele modules loonpremie, begeleiding en
arbeidspostaanpassing bij doorstroom vanuit de sociale economie gedurende de

1415

MvT bij ontwerp van decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, Parl.St. Vl.Parl.
2012-13, nr. 2065/1, 3.
1416
Art. 114 BVR 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende
maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 3 februari 2015.
1417
Conceptnota decreet maatwerk in het kader van collectieve inschakeling goedgekeurd door de
Vlaamse Regering op 21 oktober 2011, bijlage bij Vr. en Antw. Vl.Parl. 2011-12, 22 december
2011 (vr. nr. 225 M. DILLEN); Beleidsnota Sociale Economie 2009-2014 ingediend door mevrouw
Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie,
Parl.St. Vl.Parl. 2009-14, nr. 214/1, 21.
1418
Beleidsbrief Werk Beleidsprioriteiten 2012-2013 ingediend door de heer Philippe Muyters, Vlaams
minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, Parl.St. Vl.Parl. 201213, nr. 1777/1, 23.
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periode van terugkeergarantie. Terwijl het beleidsdomein Werk verantwoordelijk
is voor de uitwerking van de modules van individuele inschakeling.1419
6.6.4.2.

Doelstelling en doelgroep van het maatwerkdecreet

De nood aan maatregelen inzake sociale economie staat niet ter discussie. De kans
op werk voor personen met een arbeidshandicap ligt (te) laag. Het voorzien in
passende maatregelen om o.a. deze groep te activeren en zo bij te dragen tot een
toename van de werkzaamheidsgraad is meer dan eens noodzakelijk.1420
De memorie van toelichting verduidelijkt drie belangrijke doelstellingen van
het maatwerkdecreet1421:
– werk en ondersteuning op maat aanbieden aan personen met een grote
afstand tot de arbeidsmarkt;
– ondersteuning aanbieden aan werkgevers die personen met een grote afstand
tot de arbeidsmarkt collectief tewerkstellen;
– de creatie van een kwalitatief kader dat de groei van competenties en de
doorstroom van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt op
kwalitatieve wijze stimuleert.
De hervorming zelf brengt een eenduidig kader mee voor de collectieve
professionele inschakeling van de zwaksten op de arbeidsmarkt. Het decreet
doorbreekt de historische schotten binnen de sociale economie en naar de
reguliere economie. Het wenst een transparant kader te creëren met het oog op
inschakeling in de reguliere economie op maat van de noden en mogelijkheden
van de doelgroep. De decreetgever tracht het recht op arbeid als geïncorporeerd in
het Verdrag te garanderen voor personen met een arbeidshandicap. Het betreft
evenwel slechts een eerste stap in de realisatie, aangezien het individueel luik niet
in het decreet is opgenomen (infra1422).
Het decreet collectief maatwerk is specifiek gericht op de doelgroep ‘personen
met een arbeidsbeperking’, zijnde de personen met een arbeidshandicap, de
personen met een psychosociale arbeidsbeperking en de uiterst kwetsbare
personen.1423 Deze doelgroepen worden gedefinieerd in artikel 3, 2° van het

1419

Beleidsnota Sociale Economie 2014-2019, Parl.St. Vl.Parl. 2014-15, nr. 140/1, 10;
Bijlage bij de memorie van toelichting: Reguleringsimpactanalyse, Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr.
2065/1, 103.
1421
MvT bij ontwerp van decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, Parl.St. Vl.Parl.
2012-13, nr. 2065/1, 5.
1422
Zie hoofdstuk 6.6.5.1 onder deel VI.
1423
Het onderscheid tussen personen met een handicap en personen met een psychosociale
problematiek wordt gemaakt om de groep van personen met een handicap te kunnen afscheiden
in functie van de infrastructuurondersteuning (MvT, Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr. 2065/1, 7-8).
1420
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maatwerkdecreet. Onder personen met een arbeidshandicap verstaat het decreet
“de personen met een langdurig en belangrijk probleem van deelname aan het
arbeidsleven dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van
mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren
van activiteiten, en persoonlijke en externe factoren”. Onder personen met een
psychosociale arbeidsbeperking worden “de personen met een langdurig en
belangrijk probleem van deelname aan het arbeidsleven (verstaan) dat te wijten is
aan het samenspel tussen psychosociale factoren, beperkingen bij het uitvoeren van
activiteiten en persoonlijke en externe factoren”. De laatste doelgroep zijn de uiterst
kwetsbare personen waarmee de werkzoekenden worden bedoeld die
“voorafgaand aan hun tewerkstelling gedurende minstens 24 maanden geen
betaalde beroepsarbeid hebben verricht om persoonlijke redenen die een deelname
aan het arbeidsleven verhinderen”.1424 De indicering van de doelgroep en het
bepalen van de nood aan ondersteuning gebeurt door de VDAB.1425 Slechts de
personen die beschikken over een advies collectief maatwerk komen in
aanmerking voor ondersteuning als doelgroepwerknemer.1426
6.6.4.3.

Afstemming binnen een Europees kader

Bij de concretisering van de engagementen in het kader van de sociale economie
moest rekening worden gehouden met de Europese steunregels, meer in het
bijzonder met de groepsvrijstellingsverordening1427 en het DAEB-besluit1428 van
20 december 2011.1429 Deze Europese reglementering stelt voorwaarden op vlak
van aard en omvang van de steun en het soort activiteiten die door de overheid
kunnen worden ondersteund. Zo beperkt de groepsvrijstellingsverordening de
looptijd van steun tot maximaal twee jaar voor doelgroepwerknemers die twee jaar

1424

Art. 3, 2° maatwerkdecreet.
Art. 7 en 8 maatwerkdecreet.
1426
Art. 12, eerste lid BVR 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende
maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 3 februari 2015.
1427
Verord. Comm. nr. 800/2008, 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de
artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden
verklaard, Pb. L. 9 augustus 2008, afl. 214, 3-47.
1428
Besluit van de Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2,
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op staatssteun in de vorm van
compensatie voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van
algemeen economisch belang belaste ondernemingen, Pb.L. 11 januari 2012, afl .7, 3-10.
1429
Artikel 2 maatwerkdecreet.
1425

340

Intersentia

werkzoekend waren en geen indicatie van arbeidsbeperking kregen.1430 Het
bestaande gebrek aan afstemming met de Europese regels is één van de
aanleidingen om nieuwe regelgeving aan te nemen. In het maatwerkdecreet is een
bepaling opgenomen die tot doel heeft te vermijden dat door cumulatie van
diverse steunmaatregelen de geldende Europese regelen inzake maximale
toelaatbare steun worden overschreden.1431 We gaan binnen het bestek van dit
boek hier niet verder op in.
6.6.4.4.

Maatwerkbedrijven en maatwerkafdelingen

Het decreet voorziet in de subsidiëring van maatwerkbedrijven en
maatwerkafdelingen. Bij beide ligt de nadruk op maatschappelijk verantwoord
ondernemen en inschakeling. Deze inschakeling is collectief van aard waarbij de
ondergrens voor dit decreet op minstens vijf voltijdsequivalente
doelgroepwerknemers is gelegd.1432 Het grootste verschil tussen een
maatwerkbedrijf en een maatwerkafdeling ligt in de kernactiviteit van de
onderneming (infra).
A.

Maatwerkbedrijf

De maatwerkbedrijven zijn de vroegere beschutte en sociale werkplaatsen. Een
maatwerkbedrijf is een organisatie of onderneming wiens kernactiviteit ligt in de
inschakeling van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Een
maatwerkbedrijf ontwikkelt economische activiteiten om deze inschakeling
mogelijk te maken. Om als maatwerkbedrijf erkend te worden -en onder de
subsidievoorwaarden te vallen- moet het aan een aantal voorwaarden voldoen1433:
– het bedrijf stelt op jaarbasis gemiddeld minimaal twintig voltijdsequivalente
doelgroepwerknemers tewerk;

1430

Art. 10, tweede lid maatwerkdecreet; MvT bij ontwerp van decreet betreffende maatwerk bij
collectieve inschakeling, Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr. 2065/1, 12.
1431
Art. 48, eerste lid maatwerkdecreet; MvT bij ontwerp van decreet betreffende maatwerk bij
collectieve inschakeling, Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr. 2065/1, 28.
1432
Art. 4 en 5 maatwerkdecreet.
1433
Art. 3, 5° en art. 4, § 1 maatwerkdecreet; art. 2 en 3 BVR 19 december 2014 tot uitvoering van het
decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 3 februari 2015.
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–
–
–
–

van het totale personeelsbestand van het bedrijf moet op jaarbasis minstens
vijfenzestig procent tot de categorie van doelgroepwerknemers1434 behoren;
het bedrijf moet de rechtsvorm van een vennootschap met een sociaal
oogmerk of van een vereniging zonder winstoogmerk hebben;
de maatschappelijke hoofdactiviteit van het bedrijf is het verschaffen van werk
en begeleiding op maat aan doelgroepwerknemers;
een kwaliteitsvolle bedrijfsvoering hanteren.1435

De
memorie
van
toelichting
geeft
uitleg
bij
bovenstaande
1436
Met de minimumvereiste van twintig voltijdse
erkenningsvoorwaarden.
doelgroepwerknemers beoogt de decreetgever een minimale schaalgrootte te
creëren waarin de inschakeling als kernactiviteit kan worden uitgebouwd en de
organisatie-ondersteuning tot haar recht kan komen. Het percentage van 65
procent voor een specifieke categorie van doelgroepwerknemers (d.i. personen
met arbeidshandicap en personen met psychosociale beperking) is ingegeven
opdat maatwerkbedrijven hun inspanningen richten op de tewerkstelling van de
meest kansloze op de arbeidsmarkt. Wat de rechtsvorm betreft, wordt verwezen
naar het decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning op vlak van
het maatschappelijk verantwoord ondernemen.1437 Het decreet definieert de
beschutte en de sociale werkplaatsen als sociale economieondernemingen die in
hun doelstellingen de realisatie van maatschappelijke meerwaarden en de
principes van de sociale economie vooropstellen.1438 De rechtsvorm van een

1434

In het kader van dit criterium wordt onder doelgroepwerknemers verstaan: de personen met een
arbeidshandicap (cfr. art. 3, 2°, a) maatwerkdecreet) én de personen met een psychosociale
beperking (cfr. art. 3, 2°, b) maatwerkdecreet).
1435
De kwaliteitsvolle bedrijfsvoering heeft betrekking op: het beleid en de strategie van de
onderneming; het bestuur, het algemene en het financiële beheer van de onderneming; de
inschakeling, de opleiding en de begeleiding van doelgroepwerknemers ter bevordering van
duurzame loopbanen en de doorstroom binnen de sociale economie en naar het normale
economische circuit; het maatschappelijk verantwoord ondernemen; de maatschappelijke
inbedding; het beheer van de middelen en maximale transparantie met betrekking tot het
algemene en financiële beleid, en de betrokkenheid van interne en externe stakeholders (cfr. art.
4, § 1, tweede lid, 5° maatwerkdecreet en art. 3, § 1 BVR 19 december 2014 tot uitvoering van het
decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 3 februari 2015).
1436
MvT, Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr. 2065/1, 8-9.
1437
Decr. Vl. 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van
de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen, BS
26 maart 2013.
1438
Ontwerp van decreet betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de
sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen, Parl.St.
Vl.Parl. 2011-12, nr. 1387/1, 8.
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vennootschap zonder winstoogmerk of een vereniging zonder winstoogmerk laat
het best toe de toepassing van die meerwaarden en principes te incorporeren in de
bedrijfsvoering van de onderneming.1439 Tot slot is de kwaliteitsvolle
bedrijfsvoering als voorwaarde ingeschreven, dit gelet op de bijzondere
maatschappelijke hoofdactiviteit van de ondernemingen en de hieraan verbonden
graad aan ondersteuning. Een maatwerkbedrijf moet deze ambities van het sociaal
ondernemerschap reflecteren.1440
B.

Maatwerkafdeling

Bedrijven met een maatwerkafdeling beschouwen de inschakeling van
doelgroepwerknemers niet als kernactiviteit, maar kiezen wel bewust om binnen
hun eigen reguliere activiteit collectief mensen met ondersteuningsnood in te
schakelen. De kerntaak van de onderneming blijft altijd economisch van aard.
Indien men binnen de onderneming bereid is om voor een beperkte groep van
mensen een kwaliteitsvolle inschakeling te realiseren, kan een maatwerkafdeling
worden ingericht. Op die manier slaat de onderneming de weg in van de sociale
economie.1441 Een maatwerkafdeling kan worden opgericht binnen elke
organisatie of onderneming en dit los van haar kerntaak. Om als maatwerkafdeling
te worden gedefinieerd, moet de maatwerkafdeling op jaarbasis minstens vijf
voltijdsequivalente doelgroepwerknemers werk op maat verschaffen.1442 Het werk
moet nuttig, lonend en individueel passend zijn voor de doelgroepwerknemer. Een
tweede voorwaarde voor de ondersteuning door de overheid is het hanteren van
een kwaliteitsvolle bedrijfsvoering op vlak van inschakeling, opleiding en
begeleiding van doelgroepwerknemers; op vlak van doorstroom binnen de sociale

1439

MvT, Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr. 2065/1, 9.
Voor een uitgebreide bespreking van de juridische aspecten van ondernemingen in de sociale economie
wordt verwezen naar: A. COATES, Juridische aspecten eigen aan de onderneming in de sociale
economie. Onderzoeksdeel III: Rechtsvergelijking van de sociale economie onderneming in Europa,
Leuven, Steunpunt Werk en Sociale Economie, 2011, 131p.; A. COATES, Juridische aspecten eigen
aan de onderneming in de sociale economie. Onderzoeksdeel II: Harmonisatie van de statuten –
sociale economie en Europa, Leuven, Steunpunt Werk en Sociale Economie, 2009, 105 p.; A.
COATES, J. VAN STEENBERGE en M. DENEF, Juridische aspecten eigen aan de onderneming in de
sociale economie. Onderzoeksdeel I: Onderzoek juridische statuten, Leuven, Steunpunt Werk en
Sociale Economie, 2008, 122 p.
1440
MvT, Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr. 2065/1, 9.
1441
De vroegere invoegbedrijven zijn hier het voorbeeld van.
1442
Art. 3, 4° maatwerkdecreet; art. 5, § 1, tweede lid, 1° maatwerkdecreet en art. 8, eerste lid B.Vl.Reg.
19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij
collectieve inschakeling, BS 3 februari 2015.
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economie en naar het normale economische circuit; op vlak van maatschappelijk
verantwoord ondernemen en op vlak van een maximale transparantie met
betrekking tot de inschakeling, opleiding en begeleiding van
doelgroepwerknemers.1443
C.

Maatwerkbedrijf versus maatwerkafdeling

Het verschil tussen een maatwerkbedrijf en een maatwerkafdeling ligt
voornamelijk in de missie van de onderneming of de organisatie. De
maatwerkbedrijven hebben als kernactiviteit de inschakeling van kansengroepen
en voorzien op basis van de individuele mogelijkheden een passend aanbod.
Maatwerkafdelingen focussen niet op de inschakeling van kansengroepen als
kernactiviteit, maar kiezen bewust om binnen de eigen reguliere activiteit collectief
mensen met een nood aan ondersteuning in te schakelen.
De voorwaarden voor een maatwerkafdeling zijn minder strak dan voor de
maatwerkbedrijven. De ratio legis hierachter is dat de inschakeling bij deze
ondernemingen geen kernactiviteit is. Daarom ligt de focus niet op het totale
ondernemingsniveau, maar wel op de inschakeling en de begeleiding. Bij
maatwerkbedrijven daarentegen wordt de onderneming in globo beoordeeld met
betrekking tot kwaliteit en organisatievoorwaarden.1444
Het onderscheid tussen de maatwerkbedrijven en de maatwerkafdelingen ligt
niet
in
de
ondersteuning
van
doelgroepwerknemers
of
het
werkondersteuningspakket in de individuele rugzak. Het onderscheid heeft wel
belang met betrekking tot de organisatiegebonden ondersteuning in functie van
de missie en de kernactiviteit van de onderneming. Enkel de maatwerkbedrijven
komen in aanmerking voor organisatieondersteunende maatregelen.1445

1443

Art. 5, § 1, tweede lid, 2° maatwerkdecreet en art. 9 BVR 19 december 2014 tot uitvoering van het
decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 3 februari 2015.
1444
Verslag bij het ontwerp van decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, verslag
namens de Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie,
Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie uitgebracht door mevrouw Sonja Claes, Parl.St.
Vl.Parl. 2012-13, nr. 2065/3, 6.
1445
Zie art. 19 maatwerkdecreet: “kan de Vlaamse Regering aan het maatwerkbedrijf een forfaitaire
subsidie voor organisatieondersteunende maatregelen toekennen.”
Deze subsidie bestaat niet voor de maatwerkafdelingen.
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Samenvattend schema: onderscheid maatwerkbedrijf – maatwerkafdeling1446

Maatwerkbedrijf

Maatwerkafdeling

Kernactiviteit

Inschakeling doelgroep (personen
met een handicap, personen met
psychosociale problematiek)

Economische activiteit,
productie, dienstverlening …

Collectieve inschakeling
van doelgroep

Minstens 65% van personeel
behoort tot groep van personen
met een handicap of personen
met psychosociale problematiek

Personen met een handicap,
personen met psychosociale
problematiek en de uiterst
kwetsbare werknemers

Minimaal 20 voltijdsequivalente
doelgroepwerknemers

Minimaal 5
voltijdsequivalente
doelgroepwerknemers

Modules loonpremie, begeleiding
op de werkvloer

Modules loonpremie,
begeleiding op de werkvloer

Ondersteuning

Organisatieondersteuning

Organisatievoorwaarden

Vzw’s en verenigingen zonder
winstoogmerk

Kwaliteitskader op
organisatieniveau

Sociale economie principes op
brede organisatieniveau

1446

Elke werkgever

Kwaliteitskader met focus op
HR‐beleid

Sociale economie principes
en voorwaarden gekoppeld
aan inschakeling

Conceptnota decreet maatwerk in het kader van collectieve inschakeling goedgekeurd door de
Vlaamse Regering op 21 oktober 2011, bijlage bij Vr. en Antw. Vl.Parl. 2011-12, 22 december
2011 (Vr. nr. 225 M. DILLEN).
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D.

Aanmelding als maatwerkbedrijf of maatwerkafdeling

Met het oog op een steunaanvraag moet de onderneming zich aanmelden bij het
Departement Werk en Sociale Economie. Er zijn verschillen in de
aanmeldingsvoorwaarden voor de maatwerkbedrijven en de maatwerkafdelingen,
waarvan de voorwaarden ten aanzien van de eerste uitgebreider zijn.1447 Het
departement beoordeelt de aanvraag tot aanmelding zowel op vlak van
ontvankelijkheid als gegrondheid.1448 Het departement legt zijn advies voor aan de
Adviescommissie Sociale Economie die door het maatwerkdecreet is opgericht.1449
De commissie adviseert de minister uiterlijk tien kalenderdagen na afloop van haar
zitting. Na dit advies kan de minister aan de onderneming hetzij het label
maatwerkbedrijf, hetzij het label maatwerkafdeling toekennen. De onderneming
die niet akkoord gaat met de beslissing (tot niet-toekenning) kan binnen een
termijn van dertig kalenderdagen een gemotiveerd verzoek tot heroverweging
indienen bij de minister. Dat verzoek wordt voorgelegd aan een
heroverwegingscommissie
binnen
het
departement.
De
heroverwegingscommissie adviseert de minister binnen vijfenveertig dagen na
ontvangst van het verzoek waarop de minister beslist tot al dan niet toekenning
van een label.1450 Het label heeft een geldigheidsduur van vijf jaar.1451
De verplichte aanvraag tot ondersteuning geldt niet voor de bestaande
beschutte en sociale werkplaatsen. Op hen zijn een aantal overgangsmaatregelen
van toepassing (infra).1452

1447

Art. 17, tweede lid BVR 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013
betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 3 februari 2015.
1448
Art. 18 en 19 BVR 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende
maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 3 februari 2015.
1449
Art. 35 maatwerkdecreet.
Voor de samenstelling en werking van de Adviescommissie Sociale Economie wordt verwezen naar
Hoofdstuk 11 bij het BVR 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013
betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 3 februari 2015.
1450
De procedure is omschreven in de artikelen 17 t.e.m. 25 BVR 19 december 2014 tot uitvoering van
het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 3 februari 2015.
1451
Art. 24, eerste lid BVR 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende
maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 3 februari 2015.
1452
Art. 110, § 1 BVR 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende
maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 3 februari 2015.
Zie infra hoofdstuk 6.6.4.8 onder deel VI.
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6.6.4.5.

Ondersteuning op maat van de doelgroepwerknemer

Het forfaitair subsidiesysteem wordt afgeschaft. De subsidies worden berekend op
basis van de afstand die een individuele werknemer heeft tot de arbeidsmarkt en
van de nood aan begeleiding.1453 Inzake ondersteuning voorziet het
maatwerkdecreet in een drietrapsraket: rendementssubsidie, organisatiesubsidie
en infrastructuursubsidie. De rendementssubsidie heeft betrekking op de
werkondersteunende maatregelen. De organisatiesubsidie betreft een
organisatieondersteuning
aan
de
maatwerkbedrijven.1454
De
infrastructuursubsidie kadert in aanpassingen voor de tewerkstelling van
personen met een arbeidshandicap.
A.

Werkondersteuningspakket als rendementssubsidie

De VDAB staat als arbeidsmarktregisseur in voor de screening, de indicering en
toeleiding naar alle tewerkstellings- en opleidingsmaatregelen. De VDAB brengt
de competenties, mogelijkheden en drempels in kaart met betrekking tot de
tewerkstelling. Zij ontvangt de vacatures voor de doelgroepwerknemers en stelt de
individuele behoefte aan ondersteuning vast bij de werkzoekende voor
werkondersteunende maatregelen en dit op basis van een lijst met indicaties.1455
Onder indicaties vallen de kenmerken, eigenschappen en criteria van een persoon
die mogelijks een belemmerend effect hebben op de inschakelingsmogelijkheden
van die persoon. Concreet onderzoek moet uitwijzen of die indicaties een
voldoende gewicht hebben om hun daadwerkelijke kans op werk negatief te
beïnvloeden.1456 De screening van de VDAB zal bepalen wat de werkelijke afstand
van de individuele doelgroepwerknemer tot de arbeidsmarkt is.1457

1453

Beleidsnota Sociale Economie 2009-2014 ingediend door mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams
minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, Parl.St. Vl.Parl. 2009-14, nr. 214/1,
31-32.
1454
Art. 19-20 maatwerkdecreet en art. 53-56 BVR 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van
12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 3 februari 2015.
1455
Art. 7 maatwerkdecreet; MvT Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr. 2065/1, 11.
1456
MvT Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr. 2065/1, 11.
1457
Actuele vraag van Sonja Claes aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse
Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding, over de resterende knelpunten voor de inwerkingtreding van het
Maatwerkdecreet op 1 april 2015, Plenaire Vergadering, Vl.Parl. 2014-15, nr. 30, 12.
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Als de persoon erkend wordt met een indicatie van arbeidsbeperking1458, dan
moet de VDAB in een volgende fase het werkondersteuningspakket bepalen dat
de afstand inschat van het individu tot de arbeidsmarkt. Dit pakket is een
persoonsvolgende ondersteuning die kan aangewend worden door de werkgever
als de persoon effectief werkt. Het evolueert mee in de loopbaan van een persoon
en zal richting geven aan het verdere tewerkstellingstraject van de persoon in de
sociale economie of in het regulier economisch circuit (infra 6.6.4.6.). Het
werkondersteuningspakket is persoonsvolgend, vandaar spreekt men ook van het
rugzakprincipe. De doelgroepwerknemer bezit een rugzak met ondersteuning die
hem volgt binnen het collectief maatwerk. Het is de rugzak die bepaalt welke
individuele steun iemand nodig heeft.1459
Het werkondersteuningspakket bestaat uit twee modules: een module
loonpremie en een module begeleiding op de werkvloer.1460 De loonpremie is een
tussenkomst in de loonkost die tot doel heeft het verminderd arbeidspotentieel
van de doelgroepwerknemer te ‘compenseren’1461 en bedraagt minimaal veertig
procent en maximaal vijfenzeventig procent van de loonkosten.1462
De module begeleiding op de werkvloer ondersteunt de professionele
ontwikkeling van de doelgroepwerknemer. De ondersteuning moet op actieve
wijze gebeuren en wordt gekaderd in een actiegericht persoonlijk
ontwikkelingsplan (POP).1463 Een POP is een opvolgbaar actieplan dat de te
ontwikkelen competenties en het ontwikkelpad van een doelgroepwerknemer
bevat met als doel deze op te volgen en te ontwikkelen met het oog op zijn
functioneren op de werkvloer en de verhoging van zijn kansen op doorstroom.
Het is de doelstelling de doelgroepwerknemer een stevige positie op de

1458

M.a.w. als de VDAB een advies collectief maatwerk toekent, komt de persoon in kwestie in
aanmerking voor ondersteuning als doelgroepwerknemer (X., “Maatwerkdecreet”, De
Juristenkrant 25 maart 2015, nr. 306, 2).
1459
Actuele vraag van Sonja Claes aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse
Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding, over de resterende knelpunten voor de inwerkingtreding van het
Maatwerkdecreet op 1 april 2015, Plenaire vergadering nr. 30 Vl.Parl. 2014-15, 25 maart 2015.
1460
Zie hoofdstuk 4. Ondersteuning op maat van het maatwerkdecreet; MvT Parl.St. Vl.Parl. 2012-13,
nr. 2065/1; 11-12.
1461
Art. 12-14 maatwerkdecreet; MvT Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr. 2065/1, 13.
1462
Art. 12, tweede lid maatwerkdecreet; art. 34 BVR 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet
van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 3 februari 2015.
1463
Art. 15 maatwerkdecreet.
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arbeidsmarkt te bezorgen.1464 Voor de begeleiding op de werkvloer worden de
doelgroepwerknemers ingedeeld in drie niveaus van intensiteit: lage intensiteit,
gemiddelde intensiteit en hoge intensiteit.1465 Deze indeling is van belang voor de
vaststelling van de minimale vereisten van begeleiding per intensiteit. Bij
doelgroepwerknemers met een lage intensiteit (d.i. een lage begeleidingsnood)
wordt expliciet verwacht dat de begeleider naar een doorstroomprofiel toe
werkt.1466
De begeleiding omvat minimaal volgende componenten1467:
– de opmaak en jaarlijkse evaluatie van het POP en van het competentieprofiel
van de doelgroepwerknemer;
– de coaching van de doelgroepwerknemer door een gekwalificeerde begeleider;
– de versterking van de competenties van de doelgroepwerknemer in functie
van zijn takenpakket;
– interne informatiedoorstroom en doorverwijsfunctie bij problemen die
verder reiken dan de arbeidscontext;
– de aanlevering van informatie over het functioneren van de
doelgroepwerknemer met het oog op zijn doorstroom en externe evaluatie;
– de preventieve en remediërende aanpassing van de arbeidsomgeving aan de
doelgroepwerknemer.
In
vroegere
fasen
van
het
maatwerkdecreet
bestond
het
werkondersteuningspakket uit vier modules: naast de genoemde twee waren er de
modules opleiding op de werkvloer en aanpassing van de werkvloer. Deze zijn niet
volledig verdwenen, aangezien ze standaard deel uitmaken van de module
‘begeleiding op de werkvloer’.
In principe zijn deze werkondersteunende maatregelen binnen de perken van
het begrotingskrediet onbeperkt in tijd, maar na evaluatie van de
doelgroepwerknemer door de VDAB kunnen ze wel gewijzigd worden.1468 Tijdens
de tewerkstelling van de doelgroepwerknemer evalueert de VDAB de behoefte aan

1464

Art. 3, 6° maatwerkdecreet; art. 41, eerste lid BVR 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet
van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 3 februari 2015; Mvt
Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr. 2065/1, 13-14.
1465
Art. 16, eerste lid maatwerkdecreet.
Voor een gedetailleerde inhoud van de intensiteitsniveaus wordt verwezen naar art. 46 BVR
19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij
collectieve inschakeling, BS 3 februari 2015.
1466
Art. 16, tweede lid maatwerkdecreet.
1467
Art. 15, tweede lid maatwerkdecreet.
1468
Art. 10, eerste lid maatwerkdecreet.
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werkondersteunende maatregelen. De evaluatie gebeurt voor het verstrijken van
een termijn van vijf jaar na vaststelling van de behoefte aan werkondersteunende
maatregelen.1469 De VDAB voert de evaluatie uit met de nodige omzichtigheid
waarin minimaal plaats is voor drie cumulatieve voorwaarden. Vooreerst het
persoonlijk ontwikkelingsplan van de doelgroepwerknemer, ten tweede een
gesprek met de doelgroepwerknemer over het huidig functioneren en de verdere
loopbaanmogelijkheden en tot slot een gesprek met diens werkgever over het
functioneren binnen het bedrijf.1470 Voor de doelgroep van uiterst kwetsbare
personen1471 zijn de werkondersteunende maatregelen beperkt in de tijd tot
maximaal twee jaar.1472
B.

Organisatiesubsidie

De organisatiesubsidie betreft een organisatieondersteuning aan de
maatwerkbedrijven.1473 Gelet op de nog steeds beperkte kans op werk voor
personen met een arbeidshandicap of een psychosociale problematiek vindt de
overheid het noodzakelijk om voldoende jobaanbod te garanderen voor deze
doelgroep. Vandaar wordt een subsidie toegekend om de kerntaak van de
maatwerkbedrijven te ondersteunen. Het betreft een forfaitaire subsidie die o.a.
betrekking heeft op de aanpassing van de productieprocessen van het
maatwerkbedrijf in functie van de behoeften van de doelgroepwerknemer en het
organiseren van sociale dienstverlening voor de doelgroepwerknemer.1474 De
Vlaamse Regering heeft de voorwaarden voor subsidie verduidelijkt in zijn besluit
tot uitvoering van het maatwerkdecreet.1475 Zo vereist de Vlaamse Regering onder
meer dat de sociale dienstverlening duidelijk zichtbaar is binnen het organigram
van de onderneming en dat minimaal één werknemer met een bachelordiploma
sociaal werk of gelijkwaardig aan dat diploma de functie van sociale
dienstverlening binnen het maatwerkbedrijf bekleedt.1476 Deze ondersteuning

1469

Art. 8, § 1, tweede lid maatwerkdecreet; art. 14, eerste lid BVR 19 december 2014 tot uitvoering van
het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 3 februari 2015.
1470
Art. 8, § 2 maatwerkdecreet; MvT Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr. 2065/1, 12.
1471
Als omschreven in art. 3, 2°, c. maatwerkdecreet.
1472
Art. 10, tweede lid maatwerkdecreet.
1473
Art. 19-20 maatwerkdecreet en art. 53-56 BVR 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van
12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 3 februari 2015.
1474
Art. 19, tweede lid maatwerkdecreet.
1475
Art. 53-56 BVR 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende
maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 3 februari 2015.
1476
Art. 54 BVR 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk
bij collectieve inschakeling, BS 3 februari 2015.
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heeft tot doel het maatwerkbedrijf te compenseren voor de inspanningen die zij
leveren in het kader van de tewerkstelling van de doelgroepwerknemer.1477 De
maatwerkafdelingen vallen niet onder de reikwijdte van deze subsidie.
C.

Infrastructuursubsidie

Tot slot bestaat er een infrastructuursubsidie. De steun voor
infrastructuurondersteuning bestaat in het kader van de tewerkstelling van
personen met een arbeidshandicap of personen met een psychosociale
arbeidsbeperking. De subsidie kan worden aangevraagd voor investeringen in het
kader van infrastructuurwerken die de toegankelijkheid van gebouwen en de
aanpassing van werkplekken tot doel hebben.1478 Deze ondersteuning werd voor
het maatwerkdecreet geregeld in het BVR van 30 september 2011, waarbij de
ondersteuning gekoppeld was aan het statuut van de werkgever (statuut van
beschutte werkplaats). Door het maatwerkdecreet wordt de ondersteuning
gekoppeld aan het profiel van de doelgroepwerknemer. Concreet betekent dit dat
niet enkel meer de vroegere beschutte werkplaatsen een beroep kunnen doen op
de subsidie, maar ook de vroegere sociale werkplaatsen.1479 Vanuit het VRPH is het
positief dat de ondersteuning gekoppeld wordt aan de doelgroepwerknemer.
6.6.4.6.

Doorstroom

Het maatwerkdecreet besteedt bijzondere aandacht aan de doorstroom naar het
reguliere circuit1480, waarbij rekening wordt gehouden met de talenten van elke
individuele werknemer. Het voordeel van een doorstroombeleid is dat de schaarse

1477

Zoals de hermodulatie van de productieprocessen in functie van de noden en competenties van de
doelgroepwerknemer, de brede administratieve lasten eigen aan de inschakeling van
doelgroepwerknemers opvangen, de inspanningen om een kwalitatieve bedrijfsvoering en
sociaal ondernemerschap te realiseren en hierover te rapporteren, alsook om sociale
dienstverlening ten behoeve van de doelgroepwerknemer te organiseren (Verslag bij het ontwerp
van decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, verslag namens de Commissie
voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk
en Sociale Economie uitgebracht door mevrouw Sonja Claes, Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr.
2065/3, 7).
1478
Art. 21 maatwerkdecreet.
1479
Verslag bij het ontwerp van decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, verslag
namens de Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie,
Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie uitgebracht door mevrouw Sonja Claes, Parl.St.
Vl.Parl. 2012-13, nr. 2065/3, 8.
1480
MvT Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr. 2065/1, 17.
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plaatsen binnen de sociale economie voorbehouden blijven voor mensen die er het
meeste nood aan hebben. In de beleidsbrief Sociale Economie 2012-2013
benadrukte de Vlaamse Regering dat de doorstroom een structurele plaats heeft
bij de totstandkoming van collectief maatwerk: “De inbedding van periodieke
screening van de ondersteuningsnood van individuele doelgroepwerknemer en de
desgevallend bijhorende kans op geslaagde doorstroom vormen de basis voor de
opstart van de doorstroomtrajecten.”1481
De aandacht voor doorstroom is essentieel, zeker gelet op de conclusies van het
Europees Comité voor Sociale Rechten van 2012 ten aanzien van België. Het
Europees Comité voor Sociale Rechten oordeelde dat België artikel 15, § 2 van het
herzien Europees Sociaal Handvest schendt, aangezien zij personen met een
handicap hoofdzakelijk tewerk stelt in beschutte werkplaatsen en daardoor geen
effectief recht garandeert op gelijke kansen en toegang tot tewerkstelling in de
reguliere sector.1482
A.

De kans op doorstroom

De beoordeling van de kans op doorstroom gebeurt door de VDAB. In de
beoordeling houdt de VDAB hoofdzakelijk rekening met drie aspecten: (i) de
persoonlijke situatie van de doelgroepwerknemer; (ii) de continuïteit van
bedrijfsvoering van het maatwerkbedrijf of de maatwerkafdeling en (iii) de
mogelijkheid van duurzame reguliere tewerkstelling zonder ondersteuning binnen
de regio van de woonplaats van de doelgroepwerknemer.1483
Met de persoonlijke situatie van de doelgroepwerknemer wordt de situatie
bedoeld op vlak van: gezondheid, mobiliteit, leeftijd, familiale situatie, financiële
situatie en het vermogen en de motivatie tot zelfstandig loopbaanbeheer. De
VDAB onderzoekt dit om na te gaan of de persoonlijke situatie van de
doelgroepwerknemer hem toelaat te voldoen aan de reguliere

1481

Beleidsbrief Sociale Economie. Beleidsprioriteiten 2012-2013 ingediend door mevrouw Freya Van
den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, Parl.St. Vl.Parl.
2012-13, nr. 1782/1, 19.
1482
European Committee of Social Rights, Conclusions 2012 (Belgium): Articles 1, 9, 10, 15, 18, 20 and
25
of
the
Revised
Charter,
januari
2013,
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Conclusions/State/Belgium2012_en.pdf,
22-25.
1483
Art. 23, tweede lid maatwerkdecreet; art. 64 BVR 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet
van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 3 februari 2015.
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arbeidsvoorwaarden.1484 De VDAB controleert de continuïteit op vlak van
bedrijfsvoering van het maatwerkbedrijf of de maatwerkafdeling. Dit met het oog
op een blijvende tewerkstelling voor alle doelgroepwerknemers. Wanneer de
VDAB oordeelt dat de continuïteit in het gedrang1485 zou komen door de opstart
van een doorstroomtraject kan zij de aanvang van het traject uitstellen met
maximaal zes maanden.1486
B.

Het doorstroomtraject

Een doorstroomtraject moet niet per definitie gericht zijn op het regulier
economisch circuit, maar kan ook plaatsvinden binnen of tussen organisaties. Dit
is de zogenaamde interne doorstroom.1487 We leggen de focus in deze bespreking
echter op de externe doorstroom richting het regulier economisch circuit. Het is
de VDAB, die binnen de perken van het begrotingskrediet, een extern
doorstroomtraject1488 kan opstarten. Het traject start binnen de drie maanden
nadat de kansen op doorstroom door de VDAB gunstig werden beoordeeld,
behoudens wanneer de start van het traject de continuïteit van bedrijfsvoering in
het gedrang brengt.1489
De doorstroombegeleiding van de VDAB omvat gemiddeld 140 uur aan
begeleiding en verloopt via vier opeenvolgende fasen: (i) het voortraject, (ii) de
jobmatching, (iii) de stage en (iv) de nazorgbegeleiding.1490 De eerste fase duurt
maximaal een maand waarbij de begeleiding specifiek gericht is op
sollicitatietraining1491, het zoeken naar een passende job op maat van de interesse,

1484

Art. 64, eerste lid, 1° en tweede lid BVR 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 12 juli
2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 3 februari 2015.
1485
Dit betekent dat een onmiddellijke uitvoering van het doorstroomtraject de kwaliteitsvolle
bedrijfsvoering van het maatwerkbedrijf of de maatwerkafdeling in de weg staat.
1486
Art. 64, eerste lid, 2° BVR 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013
betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 3 februari 2015.
1487
Art. 65 BVR 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk
bij collectieve inschakeling, BS 3 februari 2015.
1488
Hiermee wordt de doorstroombegeleiding bedoeld naar een werkvloer, vreemd aan het
maatwerkbedrijf of de maatwerkafdeling (art. 66, tweede lid BVR 19 december 2014 tot
uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, BS
3 februari 2015.
1489
Art. 66, laatste lid BVR 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende
maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 3 februari 2015.
1490
Art. 67, § 1 BVR 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende
maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 3 februari 2015.
1491
De doelgroepwerknemer wordt binnen de sollicitatietraining voorbereid op het solliciteren met
aandacht voor de opmaak van een curriculum vitae, de sollicitatiebrief, de kennismaking met

Intersentia

353

competenties en mogelijkheden van de doelgroepwerknemer en het ondersteunen
van de doelgroepwerknemer bij het vervullen van de randvoorwaarden voor
reguliere tewerkstelling.1492 In de fase van jobmatching (maximaal drie maanden)
wordt gezocht naar één of meer stages in samenspraak met de
doelgroepwerknemer en op basis van een reëel jobaanbod bij een stageverlenende
organisatie.1493 De derde fase betreft de stage in een regulier bedrijf voor maximaal
drie maanden. De dienstverlener ondersteunt de stageverlenende organisatie en
de doelgroepwerknemer minstens op een aantal vlakken.1494 De eerste drie fasen
kunnen eventueel worden verlengd, mits hun totale duur zes maanden niet
overschrijdt.1495 De laatste fase betreft nazorgbegeleiding. Vanaf de indiensttreding
bij de reguliere werkgever kan gedurende maximaal drie maanden bijkomende
raadgevingen aan de werkgever en aan de doelgroepwerknemer worden gedaan
met het oog op een duurzame tewerkstelling bij de reguliere werkgever.1496
Tijdens het doorstroomtraject is de doelgroepwerknemer vrijgesteld van
arbeidsprestaties in het maatwerkbedrijf of de maatwerkafdeling.1497 Ter
compensatie wordt een loonpremie van maximaal 75 procent toegekend aan het
maatwerkbedrijf of -afdeling.1498
De doelgroepwerknemers die de stap naar een individuele inschakeling zetten,
zullen voor de periode van de terugkeergarantie ondersteuning vanuit het
beleidsdomein Sociale Economie blijven krijgen. Indien de individuele
inschakeling toch niet zou lukken wordt een voorrangsregeling opgesteld voor de
vacante plaatsen voor personen die zich terug inschrijven als werkzoekende (=

sollicitatietechnieken en de presentatie van de doelgroepwerknemer zelf (art. 67, § 1, 1°, a) BVR
19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij
collectieve inschakeling, BS 3 februari 2015).
1492
Art. 67, § 1, 1° BVR 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende
maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 3 februari 2015.
1493
Art. 37, § 1, 2° BVR 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende
maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 3 februari 2015.
1494
Bijvoorbeeld op vlak van onthaal van de doelgroepwerknemer, op vlak van raadgevingen over de
aanpassing aan de arbeidsomgeving, op vlak van raadgevingen over de communicatie met de
doelgroepwerknemer,… (zie art. 67, § 1, 3° BVR 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet
van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 3 februari 2015).
1495
Art. 67, § 3 BVR 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende
maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 3 februari 2015.
1496
Art. 67, § 1, 4° BVR 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende
maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 3 februari 2015.
1497
Art. 26 maatwerkdecreet jo. art. 67, § 2 BVR 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van
12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 3 februari 2015.
1498
Art. 27 maatwerkdecreet jo. Art. 68 BVR 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 12 juli
2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 3 februari 2015.
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terugkeergarantie). Vanuit het VRPH is de voorrangsregeling conform de
verplichting van verdragspartijen om de terugkeer naar tewerkstelling te
bevorderen.1499
C.

Evaluatie van niet-doorstroom

Niet elk doorstroomtraject zal succesvol verlopen. De VDAB zal het
doorstroomtraject evalueren van de doelgroepwerknemer die niet is
doorgestroomd. Met de oog op de evaluatie kan de VDAB de gewijzigde behoefte
aan werkondersteunende maatregelen opnieuw vaststellen en eventueel een nieuw
doorstroomtraject op basis van een reële vacature opstarten. In afwachting van de
opstart van een nieuw doorstroomtraject stelt de VDAB de minimale behoefte aan
werkondersteunende maatregelen vast voor de doelgroepwerknemer die alleen om
redenen die onafhankelijk zijn van zijn wil, niet is doorgestroomd. De fase van het
voortraject kan eventueel worden overgeslagen. Wanneer na evaluatie blijkt dat de
doelgroepwerknemer geen of een lagere vorm van ondersteuning nodig heeft dan
voorzien in het decreet of wanneer blijkt dat de doelgroepwerknemer uit vrije wil
niet wil doorstromen, worden de werkondersteunende maatregelen beëindigd.1500
6.6.4.7.

Enclavewerking

Zoals reeds aangehaald bestond in de beschutte werkplaats de mogelijkheid om
een deel van het jobaanbod te realiseren binnen een andere private of publieke
onderneming of organisatie (‘enclavewerking’). De artikelen 32 t.e.m. 34 van het
maatwerkdecreet bieden maatwerkbedrijven de mogelijkheid om enclavewerking
te organiseren. Het decreet omschrijft enclavewerking als “de samenwerking
waarbij het maatwerkbedrijf voorziet in de begeleide inschakeling van een of meer
doelgroepwerknemers in de kernactiviteit van een andere onderneming of
organisatie”.1501 Enclavewerking is enkel mogelijk onder een aantal voorwaarden:
(i) de samenwerking moet nuttig, lonend en individueel passend werk verschaffen
aan de doelgroepwerknemer en (ii) de samenwerking moet kaderen in een
permanente en kwaliteitsvolle begeleiding -in de zin van art. 15- van de

1499

Art. 27.1 e) VRPH.
Art. 69 BVR 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk
bij collectieve inschakeling, BS 3 februari 2015.
1501
Art. 32, derde lid maatwerkdecreet.
1500
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doelgroepwerknemer door een gekwalificeerde begeleider in dienst van het
maatwerkbedrijf.1502
Vroeger moest de beschutte werkplaats eerst goedkeuring verkrijgen van de
overheid, deze drempel is weggenomen om maximaal in te zetten op voldoende
werk voor de doelgroep.1503 Het Vlaamse Parlement benadrukt de belangrijke rol
van enclavewerking in de tewerkstelling binnen de sociale economie en bepaalde
parlementsleden vragen de regering dit te erkennen als stap in het
doorstroomtraject.1504
In enclavewerking gaan doelgroepwerknemers ‘in house’ opdrachten uitvoeren
bij de opdrachtgever. Onder begeleiding worden zij ingeschakeld in een
enclave/werkeiland binnen het arbeidsproces van de opdrachtgever. De
doelgroepwerknemers in enclave blijven op juridisch vlak werknemer bij de
maatwerkbedrijven. De doelstelling van enclavewerking is een verbetering van de
doorstroom naar de reguliere economie.1505
De enclavewerking kan een belangrijke stap zijn in de doorstroom, maar in de
praktijk vindt er bij langdurige enclaves zelden of nooit een doorstroom plaats
naar het reguliere bedrijf. De ratio hiervoor is dat de vroegere beschutte
werkplaatsen hun goede werknemers niet zomaar willen laten gaan en dat
reguliere bedrijven niet snel deze werknemers in het eigen bedrijf tewerk stellen.
Er bestaat dus tegenwerking van doorstroom in de sector zelf.1506 Desondanks
bewijst het systeem zijn nut. Enclavewerking heeft verschillende voordelen: de
personen met een handicap komen in contact met andere mensen en bedrijven;
het heeft een positieve invloed op de eventuele latere doorstroommogelijkheden
en het is veiligere manier van dagbesteding op verplaatsing dan begeleid

1502

Art. 32, tweede lid maatwerkdecreet.
Ontwerp van decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling. Verslag van de Commissie
voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk
en Sociale Economie uitgebracht door mevrouw Sonja Claes, Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr.
2065/3, 10.
1504
Motie van de heer Rob Beenders, mevrouw Yasmine Kherbache en de heer Bart van Malderen tot
besluit van de in commissie besproken beleidsnota sociale economie 2014-2019, Parl.St. Vl.Parl.
2014-15, nr. 140/5, 2.
1505
Verslag beleidsnota sociale economie 2014-2019 namens de Commissie voor Economie, Werk,
Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid uitgebracht door mevrouw Sabine
Vermeulen, Parl.St. Vl.Parl. 2014-15, nr. 140/4, 8.
1506
Verslag beleidsnota sociale economie 2014-2019 namens de Commissie voor Economie, Werk,
Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid uitgebracht door mevrouw Sabine
Vermeulen, Parl.St. Vl.Parl. 2014-15, nr. 140/4, 13.
1503
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werken.1507 Het is daarom een terechte vraag hoe de overheid bedrijven kan
stimuleren om enclavewerkers aan te nemen.
Bedrijven kiezen vaak voor enclaves omwille van de flexibiliteit van het systeem
en de interessante kosten-batenanalyse. Bedrijven hebben weinig lasten in
verhouding met de lusten die de enclavewerker met zich brengt. In de toekomst
kunnen bedrijven ook via maatwerkafdelingen doelgroepwerknemers
tewerkstellen, maar dit is minder flexibel en legt meer verantwoordelijkheid bij de
bedrijven zelf. De minister van Sociale Economie benadrukt dat enclaves een mooi
instrument zijn om een deel van de arbeid die nu naar lageloonlanden verhuist in
Vlaanderen te houden. Het is bijgevolg een noodzaak bedrijven aan te moedigen
om in het systeem van enclave te stappen om zo werkgelegenheid in Vlaanderen
voor de allerzwaksten mee te blijven garanderen.1508 Deze vorm van tewerkstelling
mag niet verglijden naar goedkope tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt,
het moeten steeds volwaardige jobs blijven zoals het maatwerkdecreet ook
voorschrijft.1509 Het probleem betrof vroeger vooral de begeleiding op de
werkvloer in de enclaves. Door het maatwerkdecreet wordt dit een essentiële
voorwaarde voor aan enclavewerking te doen.1510
6.6.4.8.

Overgangsmaatregelen

De vroegere beschutte en sociale werkplaatsen blijven elk hun erkenning
behouden zolang de bevoegde minister dat noodzakelijk acht met het oog op een
succesvolle transitie naar een maatwerkbedrijf.1511 Zoals gezegd verkrijgen zij op
automatische wijze het label van maatwerkbedrijf en dit vanaf 1 april 2015. Naar
de toekomst toe zijn wel een aantal voorwaarden gesteld voor de vroegere
beschutte en sociale werkplaatsen. Zo moeten zij uiterlijk op 1 januari 2018
voldoen aan de subsidievoorwaarden conform artikel 2 van het besluit en uiterlijk

1507

Commissievergadering
van
de
Commissie
voor
Economie,
Economisch
overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie, Hand.
Vl.Parl. 2010-11, 16 maart 2011, C174-ECO22,3.
1508
Verslag beleidsnota sociale economie 2014-2019 namens de Commissie voor Economie, Werk,
Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid uitgebracht door mevrouw Sabine
Vermeulen, Parl.St. Vl.Parl. 2014-15, nr. 140/4, 22.
1509
Art. 32, tweede lid, 1° maatwerkdecreet; Verslag beleidsnota sociale economie 2014-2019 namens
de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
uitgebracht door mevrouw Sabine Vermeulen, Parl.St. Vl.Parl. 2014-15, nr. 140/4, 27.
1510
Art. 77 en 78 BVR 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende
maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 3 februari 2015.
1511
Art. 110 BVR 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende
maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 3 februari 2015.
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op dezelfde datum moeten zij voldoen aan de vereiste kwaliteitsvoorwaarden.1512
De beschutte en sociale werkplaatsen verkrijgen werkondersteunende maatregelen
voor de doelgroepwerknemers die per 31 maart 2015 zijn tewerkgesteld. Tien
procent van de doelgroepwerknemers die werkondersteunende maatregelen
krijgen, komt in aanmerking voor de evaluatie door de VDAB.1513 Voor de
maatwerkbedrijven die een automatisch label verkregen, wordt bij wijze van
overgangsmaatregel voorzien in een tijdelijke vergoedingsregeling die variabel van
aard is.1514

6.6.5. BEMERKINGEN, WERKPUNTEN EN AANBEVELINGEN TEN
AANZIEN VAN HET MAATWERKDECREET
Het maatwerkdecreet is een goed initiatief van de overheid om tegemoet te komen
aan enkele knelpunten in het kader van de tewerkstelling voor personen met een
beperking. Hoewel er o.a. een persoonsvolgend ondersteuningspakket is
opgericht, voldoet het maatwerkdecreet (nog) niet volledig aan de vereisten van
het VRPH.1515
6.6.5.1.

Individueel luik maatwerk

De Vlaamse decreetgever heeft een kader ontwikkeld voor maatwerk bij collectieve
inschakeling. Dit betekent dat het maatwerkdecreet en de bijhorende subsidies pas
van toepassing zijn op ondernemingen die minstens vijf voltijdsequivalente
doelgroepwerknemers tewerk stellen. Het doel van het maatwerkdecreet is o.a. de
creatie van doorstroom. Om een effectieve doorstroom te realiseren is er nood aan
specifieke begeleiding in het regulier economisch circuit.1516 Deze specifieke

1512

Art. 111 § 1 BVR 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende
maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 3 februari 2015.
1513
Art. 111, § 2 BVR 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende
maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 3 februari 2015.
1514
Art. 112 BVR 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende
maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 3 februari 2015.
1515
Zie S. KEUNEN, “Maatwerkdecreet: goed begonnen, half gewonnen”, De Juristenkrant 10 juni 2015,
nr. 311, 12.
1516
Beweging.net, “Maatwerkdecreet moet kansen bieden aan (aller)zwaksten op de arbeidsmarkt”,
Standpunten
1-2013,
www.beweging.net/standpunten/202-standpunten-1-2013/1187maatwerkdecreet-moet-kansen-bieden-aan-aller-zwaksten-op-de-arbeidsmarkt (geraadpleegd
op 27 april 2015); Beweging.net, “Het maatwerkdecreet gewikt en gewogen”, Standpunten 12014, www.beweging.net/standpunten/209-standpunten-1-2014/1331-het-maatwerkdecreet-
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begeleiding bestaat momenteel (nog) niet wat tot rechtsonzekerheid leidt. Het
ontbreken van een individueel luik doet tevens de slaagkansen afnemen op
doorstroom.1517 Gelet op de specifieke individuele benadering die het Verdrag
vooropstelt, is het ontbreken van een individueel luik vanuit de principes en
grondwaarden van het Verdrag betreurenswaardig.1518
De Sociaal-Economische Raad Vlaanderen (SERV) benadrukt de dreiging van
een tweesporenbeleid: enerzijds doet het ontbreken van een individueel luik
afbreuk aan de mogelijkheid van de doelgroepwerknemer om vrij op de
arbeidsmarkt te participeren, anderzijds doet het afbreuk aan het bieden van
kansen aan alle werkgevers om personen uit de doelgroep tewerk te stellen. De
bevoegde ministers (Werk en Sociale Economie) moeten hun
verantwoordelijkheid nemen om in overleg met elkaar een individueel luik op
poten te zetten. Hoewel het beleidsveld Werk bijsturingen zou doen aan de
bestaande maatregelen voor de personen die nog behoefte hebben op
ondersteuning wanneer zij doorstromen. Deze invulling is voor de SERV
onvoldoende want afbreuk doende aan de individuele benadering van de
doelgroepwerknemer en aan het rugzakprincipe.1519 De ongelijkheid tussen
tewerkstelling van een doelgroepwerknemer in een individueel kader in
vergelijking met tewerkstelling in een collectief kader vermindert volgens de SERV
het draagvlak van de hervorming binnen de reguliere economie en roept vragen
op naar garanties op vlak van eerlijke concurrentie tussen de verschillende
bedrijven en bedrijfsvormen. De twee luiken zouden één sterk, transparant en
sluitend geheel moeten vormen. Zolang dit niet het geval is zullen veel
werkzoekenden uit de doelgroep in de onmogelijkheid verkeren om rechtstreeks

gewikt-en-gewogen (geraadpleegd op 27 april 2015); Advies SERV, Advies besluit betreffende
maatwerk bij collectieve inschakeling en besluit betreffende de lokale diensteneconomie, Brussel,
12 mei
2014,
www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_ADV_20140512_Uitvoeringsbesluiten_LD
E_Maatwerk.pdf (geraadpleegd op 27 april 2015); Advies SERV bij het ontwerp van decreet
betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr. 2065/1, 59 en 6364; O. LENAERTS, “Hervorming van de sociale economie is stap in de goede richting”,
Juristenkrant 11 juni 2014, nr. 291, 12.
1517
Advies SERV bij het ontwerp van decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, Parl.St.
Vl.Parl. 2012-13, nr. 2065/1, 59.
1518
S. KEUNEN, “Maatwerkdecreet: goed begonnen, half gewonnen”, De Juristenkrant 10 juni 2015, nr.
311, 12.
1519
Advies SERV bij het ontwerp van decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, Parl.St.
Vl.Parl. 2012-13, nr. 2065/1, 63-64.
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in te stromen in het reguliere circuit.1520 Dit verhoogt dan weer de druk op de
sociale economie en vermindert het draagvlak bij reguliere ondernemingen.1521 De
vermindering van het draagvlak bestaat erin dat veel reguliere bedrijven wel
personen met een beperking willen tewerk stellen, maar vaak struikelen over de
drempel van vijf voltijdsequivalente doelgroepwerknemers om hen met
(financiële) ondersteuning tewerk te stellen.
Dat er geen individuele ondersteuning meer mogelijk is na afloop van het
doorstroomtraject is betreurenswaardig. De nazorgbegeleiding voorziet nog wel in
een ondersteuning van maximaal drie maanden, maar een blijvende begeleiding
zou zijn nut nog hebben. Het individu en zijn ontplooiingskansen zouden centraal
moeten staan in overeenkomst met het VRPH.1522
Het is de bevoegdheid van het beleidsdomein Werk om een kader voor
maatwerk bij individuele inschakeling te realiseren. Daarvoor moet de minister
volgens de transversale burgenrechtenorganisatie GRIP de maatregelen die
bestaan op de reguliere arbeidsmarkt hervormen, zodat personen die een
erkenning hebben binnen het maatwerk met dezelfde ondersteuning terecht
kunnen als individu in het regulier economisch circuit.1523 De bevoegde minister
van Werk heeft de uitwerking uitgesteld tot na het verkrijgen van de middelen uit
de zesde staatshervorming.
We bevelen bijgevolg aan werk te maken van de uitwerking van het individueel
luik zodat ondersteuning op de werkvloer een evidentie is voor de verschillende
werknemers conform het rugzakprincipe. Om de cirkel inzake maatwerk volledig
rond te maken, moet de Vlaamse Regering een decreet inzake individueel
maatwerk uitwerken.1524 Op die manier wordt de gedachte van een inclusieve
arbeidsmarkt als voorgeschreven door het VRPH verder vorm gegeven en blijven
alternatieve tewerkstellingsvormen ook de uitzondering. (supra 6.6.2.). De

1520

Advies SERV bij het ontwerp van decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, Parl.St.
Vl.Parl. 2012-13, nr. 2065/1, 63-64; GRIP VZW, “Maatwerk voor personen met een
arbeidshandicap: een stap vooruit?”, www.gripvzw.be/werk/94-nieuws/838-maatwerk-voorpersonen-met-een-arbeidshandicap-een-stap-vooruit.html (geraadpleegd op 27 april 2015).
1521
Advies SERV bij het ontwerp van decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, Parl.St.
Vl.Parl. 2012-13, nr. 2065/1, 63-64.
1522
O. LENAERTS, “Hervorming van de sociale economie is stap in de goede richting”, 11 juni 2014, nr.
291, 12.
1523
GRIP VZW, “Maatwerkdecreet in het domein arbeid: wat zal er wijzigen?”,
www.gripvzw.be/werk/94-nieuws/869-maatwerkdecreet-wat-zal-er-wijzigen.html
(geraadpleegd op 27 april 2015).
1524
Vraag om uitleg over de doorstroom van sociale naar reguliere economie (vr. nr. 760, S. Claes)
behandeld in de Commissie Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en
Wetenschapsbeleid, 22 januari 2015.
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bevoegde minister van Werk denkt momenteel na over een kader individueel
maatwerk.1525
6.6.5.2.

Doorstroom

Dat de doorstroom een prominente plaats inneemt in het maatwerkdecreet is een
positieve evolutie. Meer dan vroeger zal gericht gewerkt worden naar de
doorstroom van doelgroepwerknemers richting reguliere arbeidsmarkt. Het is
hierbij essentieel dat de doorstroom moet passen binnen het individueel
loopbaanproject van de werknemer. De doorstroomgedachte mag geen
verplichting zijn voor de doelgroepwerknemer, maar enkel en alleen een doel
wanneer dit helpt een duurzame loopbaan te realiseren. Zoals gezegd vormt het
ontbreken van een individueel kader voor maatwerk in het reguliere economische
circuit een serieuze drempel om te komen tot een duurzame doorstroom vanuit
de sociale economie.1526
Net als binnen het decreet persoonsvolgende financiering (infra hoofdstuk 7)
worden een aantal aspecten afhankelijk gemaakt van de beschikbare middelen
binnen het begrotingskrediet.1527 Zo worden de doorstroomtrajecten afhankelijk
gemaakt van de jaarlijkse begrotingsmiddelen. De al dan niet doorstroom van een
doelgroepwerknemer hangt dus niet (louter) af van de individuele werknemer,
maar wordt mede bepaald door de aan- of afwezigheid van beschikbare
middelen.1528 Wanneer een doorstroomtraject is opgestart wordt binnen de perken
van het jaarlijks goedkeurde begrotingskrediet aan het maatwerkbedrijf of de
maatwerkafdeling een tijdelijke vergoeding toegekend om de kosten te delgen
ingevolge de niet-aanwezigheid van de doelgroepwerknemer.1529 Er bestaat
bijgevolg geen zekerheid dat de misgelopen inkomsten vergoed worden door de
Vlaamse Regering. Het is de overheid aan te bevelen duidelijkheid te brengen

1525

Vr. & Antw. Vl.Parl. 2014-15, 5 maart 2015 (vr. nr. 412, M. VAN VOLCEM).
Beweging.net, “Maatwerkdecreet moet kansen bieden aan (aller)zwaksten op de arbeidsmarkt”,
Standpunten
1-2013,
www.beweging.net/standpunten/202-standpunten-1-2013/1187maatwerkdecreet-moet-kansen-bieden-aan-aller-zwaksten-op-de-arbeidsmarkt (geraadpleegd
op 27 april 2015); Beweging.net, “Het maatwerkdecreet gewikt en gewogen”, Standpunten 12014, www.beweging.net/standpunten/209-standpunten-1-2014/1331-het-maatwerkdecreetgewikt-en-gewogen (geraadpleegd op 27 april 2015); Netwerk tegen Armoede, “Advies
Maatwerkdecreet 9 juli 2013”, www.netwerktegenarmoede.be/documents/130709_AdviesMaatwerkdecreet.pdf.
1527
Zie S. KEUNEN, “Nieuw decreet moet personen met een handicap regie over eigen leven geven”, De
Juristenkrant 25 maart 2015, nr. 306, 4-5.
1528
Art. 23, eerste lid maatwerkdecreet.
1529
Art. 27 maatwerkdecreet.
1526
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omtrent het budgettaire kader zodat maatwerkbedrijven- en afdelingen financiële
continuïteit kennen.
Een andere bedenking met betrekking tot doorstroom is de beoordeling door
de VDAB. De kans op doorstroom van de doelgroepwerknemer wordt onder
andere beoordeeld rekening houdende met de continuïteit van de werking van het
maatwerkbedrijf of de maatwerkafdeling. Welk belang primeert er in die
redenering? Dat van de individuele persoon of dat van de continuïteit?1530 Hierin
brengt de memorie van toelichting duidelijkheid. De beoordeling kan enkel een
impact hebben op de timing en de modaliteiten van het traject, maar mag geen
afbreuk doen aan de doorstroomrijpheid.1531 Met het bewaken van de continuïteit
blijft een geleidelijke fasering in de opstart van doorstroomtrajecten mogelijk. Dit
om bijvoorbeeld door het vertrek van sterkere doelgroepwerknemers de productie
of dienstverlening niet in het gedrang te laten komen zodat de tewerkstelling van
zwakkeren kan gegarandeerd blijven.1532 Het VRPH vereist evenwel een
doorstroom van doelgroepwerknemers (in de mate van het mogelijke) zodat zij op
gelijke voet met anderen kunnen deelnemen in het reguliere arbeidscircuit.
Dat het doorstroomtraject afhankelijk wordt gemaakt van de continuïteit van
bedrijfsvoering is begrijpelijk, aangezien verschillende doelgroepwerknemers
afhankelijk zijn van die continuïteit. De afhankelijkheidsvoorwaarde voor
budgettaire ruimte is dat niet. Dat het uitgangspunt steeds de individuele
werknemer is, wordt teniet gedaan door het koppelen van het doorstroomtraject
aan het begrotingskrediet. Een beperkt budget is onder internationaal recht
immers geen rechtvaardiging om het recht op arbeid onvoldoende door te
voeren.1533
6.6.5.3.

Capaciteit VDAB

Het maatwerkdecreet kijkt voor de ondersteuning naar de afstand van het individu
tot de arbeidsmarkt. Deze afstand wordt bepaald rekening houdende met de
individuele kenmerken, de individuele situatie en de aard en organisatie van de
job. Voor elke werknemer die onder het decreet valt, zal de afstand tot de

1530

Ontwerp van decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling. Verslag van de Commissie
voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk
en Sociale Economie uitgebracht door mevrouw Sonja Claes, Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr.
2065/3, 17-18.
1531
MvT bij ontwerp van decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, Parl.St. Vl.Parl.
2012-13, nr. 2065/1, 18.
1532
MvT bij ontwerp van decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, Parl.St. Vl.Parl.
2012-13, nr. 2065/1, 18.
1533
S. KEUNEN, “Maatwerkdecreet: goed begonnen, half gewonnen”, De Juristenkrant 10 juni 2015, nr.
311, 12.
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arbeidsmarkt moeten worden bepaald om het werkondersteuningspakket samen
te stellen. Dit niet enkel voor de nieuwe, maar ook voor de ‘zittende’ werknemers
binnen de vroegere sociale en beschutte werkplaatsen.
Vooreerst willen we benadrukken dat de individuele benadering van personen
met een handicap door een op maat afgestemd werkondersteuningspakket een
positieve evolutie is. De ondersteuning die de overheid biedt, gaat niet meer naar
forfaitaire subsidies voor ondernemingen, maar wordt berekend op basis van de
afstand die een individuele werknemer heeft tot de arbeidsmarkt. Het VRPH
schrijft voor dat verdragspartijen de kans op werk en carrièremogelijkheden voor
personen met een handicap op de arbeidsmarkt te bevorderen, alsmede hen te
ondersteunen bij het vinden, verwerven en behouden van werk, dan wel de
terugkeer naar werk.1534 De overheid tracht met de module begeleiding op de
werkvloer en de terugkeergarantie hieraan tegemoet te komen.
Een bemerking die hierbij gemaakt wordt, is de vraag of de VDAB voldoende
capaciteit bezit om voor iedere individuele werknemer de afstand tot de
arbeidsmarkt te bepalen.1535 Daarnaast moet de VDAB de doorstroomstages
evalueren en bijgevolg de beslissing nemen of de werknemer effectief kan
doorstromen of nog kan terugkeren naar het maatwerkbedrijf. Wanneer een
maatwerkbedrijf een personeelslid wil aanwerven, ontvangt de VDAB de vacature
voor de doelgroepwerknemer. De VDAB kan niet meteen mensen leveren,
aangezien deze eerst moeten worden gescreend. Dit zou volgens parlementslid
CLAES drie maanden duren. Welke impact heeft dat op de maatwerkbedrijven- en
afdelingen?1536 Het is hierbij essentieel dat de continuïteit van de bedrijfsvoering
voor hen wordt gewaarborgd. Dit erkent de bevoegde minister van Sociale
Zaken.1537

1534

Art. 27 (1) e VRPH.
Beweging.net, “Het maatwerkdecreet gewikt en gewogen”, Standpunten 1-2014,
www.beweging.net/standpunten/209-standpunten-1-2014/1331-het-maatwerkdecreet-gewikten-gewogen (geraadpleegd op 27 april 2015).
1536
Actuele vraag van Sonja Claes aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse
Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding, over de resterende knelpunten voor de inwerkingtreding van het
Maatwerkdecreet op 1 april 2015, Plenaire Vergadering, Vl.Parl. 2014-15, nr. 30, 12-13.
1537
Actuele vraag van Sonja Claes aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse
Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding, over de resterende knelpunten voor de inwerkingtreding van het
Maatwerkdecreet op 1 april 2015, Plenaire Vergadering, Vl.Parl. 2014-15, nr. 30, 13-14.
1535
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6.6.5.4.

Cherry picking

Tot slot moet het fenomeen van cherry picking vermeden worden. Volgens de
koepelorganisatie Beweging.net bestaat een gebrek aan garantie dat alle personen
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt werk en ondersteuning vinden binnen
het nieuwe decreet. De organisatie vreest dat bedrijven ervoor zullen opteren om
enkel sterke doelgroepwerknemers aan te trekken, zeker omdat
maatwerkbedrijven zich steeds meer en meer in een competitieve omgeving
bevinden. De organisatie vraagt aandacht voor dit fenomeen van cherry picking en
ziet de oplossing in het aantrekkelijker maken van zwakkere
doelgroepwerknemers of in het bepalen van minima die de allerzwaksten garantie
moeten geven op tewerkstelling in hun eigen regio.1538 De aandacht voor de
zwakkere doelgroepwerknemers was er ook in het parlement.1539 De vraag werd
gesteld of en welke maatregelen werden ingebouwd om te garanderen dat de
uitvoering van het maatwerkdecreet niet ten kosten zou gaan van de
doelgroepwerknemers met het hoogste rendementsverlies? De minister van
Sociale Economie antwoorde hierop dat de grote vernieuwing binnen het
maatwerkdecreet een meer doelmatige inzet is van subsidies in functie van de
noden van iedere individuele doelgroepwerknemer. Personen met een hogere
ondersteuningsnood, zullen een hoger ondersteuningspakket ontvangen. Het
werkondersteuningspakket is gebaseerd op de werkelijke kosten. Wanneer men
voor een sterke doelgroepwerknemer kiest, zal het verlies aan subsidies steeds
gelijk staan met een werkelijke kostenvermindering bij de werkplaats omdat het
rendement van de doelgroepwerknemer stijgt en de begeleidingsnorm daalt.1540
Maatwerkbedrijven of -afdelingen staan niet te springen om hun sterkere
doelgroepwerknemers te laten doorstromen. De overheid had ervoor kunnen
opteren een extra incentive te geven aan deze bedrijven bij doorstroom van een
doelgroepwerknemer naar het regulier economisch circuit.

1538

Beweging.net, “Het maatwerkdecreet gewikt en gewogen”, Standpunten 1-2014,
www.beweging.net/standpunten/209-standpunten-1-2014/1331-het-maatwerkdecreet-gewikten-gewogen (geraadpleegd op 27 april 2015)
1539
Vr. en Antw. Vl.Parl. 2014-15, 5 december 2014 (vr. nr. 235 M. TAELMAN).
1540
Vr. en Antw. Vl.Parl. 2014-15, 5 december 2014 (vr. nr. 235 M. TAELMAN).
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7.

DECREET PERSOONSVOLGENDE
FINANCIERING EN DE
VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG
“An incorrect understanding of the right to live in the community risks replacing one type of
exclusion with another.”1541

Een nieuw decreet moet personen met een handicap regie over hun eigen leven
geven. Het decreet persoonsvolgende financiering (PVF-decreet) hervormt de
financiering van personen met een handicap en tracht de omslag naar een zo groot
mogelijke zelfsturing van personen met een handicap decretaal te verankeren. Het
decreet herdefinieert wie een budget kan krijgen en waarvoor dat budget kan
worden ingezet.1542
Vooreerst wordt in het inleidend gedeelte ingegaan op de
vermaatschappelijking van de zorg als doel van het PVF-decreet en op het
internationaal kader waaraan het PVF-decreet uiting geeft. In een tweede
onderdeel volgt een bespreking van de vijf concentrische cirkels van zorg.
Vervolgens wordt overgegaan tot een algemene bespreking van het PVF-decreet.
Het nieuwe decreet wordt in de mate van het mogelijke getoetst aan het Verdrag
inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Dit is slechts een eerste en
voorlopige toetsing, aangezien de besluiten die het decreet uitvoering moeten
geven nog niet tot stand zijn gekomen. Afsluitend wordt het verzoekschrift tot
gedeeltelijke vernietiging van het PVF-decreet besproken.

7.1. INLEIDING
De initiële doelstelling van het PVF-decreet is om personen met een handicap de
regie van hun leven, zorg en ondersteuning in eigen handen te geven. Daarom
moet volgens de Vlaamse regering de omslag worden gemaakt naar een ander
systeem van zorg en ondersteuning zodat er voor personen met een handicap een

1541

Council of Europe Commissioner for Human Rights, “The right of people with disabilities to live
independently and be included in the community”, Issue Paper commissioned and published by
Thomas Hammerberg, Comm DH/ Issue Paper (2012/3), 12.
1542
S. KEUNEN, “Nieuw decreet moet personen met een handicap regie over eigen leven geven”, De
Juristenkrant 25 maart 2015, nr. 306, 4-5.
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garantie op zorg bestaat.1543 De persoonlijke assistentiebudgetten (PAB’s) en de
persoonsvolgende budgetten worden als financieringswijze vervangen door de
persoonsvolgende financiering.1544 Het decreet voert de persoonsvolgende
financiering van de zorg en de ondersteuning van personen met een handicap in
met ingang van 1 januari 2015. De omslag van het aanbodsgestuurd financieren
van voorzieningen naar de vraaggestuurde financiering via de persoon met een
handicap staat centraal in het decreet.
Die persoonsvolgende financiering is geen doel op zich, de
vermaatschappelijking van de zorg is dat wel.1545 De vermaatschappelijking van de
zorg is een begrip dat afkomstig is uit Nederland en uiting geeft aan een
vernieuwingsproces. Het beoogt om o.a. personen met een handicap in de
samenleving te positioneren als volwaardige burgers met mogelijkheden, waarbij
deze bij voorkeur zo lang mogelijk zelfstandig tussen andere burgers in aangepaste
woningen verblijven en de nodige zorg en begeleiding binnen de maatschappij
krijgen.1546 Die visie moet geplaatst worden in de brede maatschappelijke evolutie
naar een sociale benadering van personen met een handicap. Tijdens de jaren 60
en 70 van de vorige eeuw is de basis gelegd voor het huidige financieringssysteem.
Dat gebeurde vanuit de toenmalige focus op zorg voor het individu vanuit een
sterk medisch geïnspireerd stoornisdenken.1547 In de huidige samenleving ligt,
mede door de paradigmashift naar een sociale benadering van handicap, de focus
op inclusie en op de regie van personen met een handicap over hun eigen leven.1548

1543

Advies over de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap door de
Strategische Adviesraad Welzijn-Gezondheid-Gezin, Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2429/1, 76; S.
KEUNEN, “Nieuw decreet moet personen met een handicap regie over eigen leven geven, De
Juristenkrant 25 maart 2015, nr. 306, 4-5.
1544
Art. 8, 3° Decr.Vl. 7 mei 2004 tot oprichting van een intern verzelfstandigd agentschap met
rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap als ingevoegd door
artikel 26, 2° PVF-decreet. Zie het nog in werking te treden Hoofdstuk IV. Toeleiding tot de
persoonsvolgende financiering van het VAPH-decreet, als gewijzigd door art. 31 PVF-decreet.
1545
MvT bij het ontwerp van decreet houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met
een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning
voor personen met een handicap, Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2429/1, 4-5 en 12; art. 22-23
Decr.Vl. 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met
rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, BS 11 juni 2004.
1546
Zie H. KOOPS en M.H. KWEKKEBOOM, Vermaatschappelijking in de zorg. Ervaringen en
verwachtingen van aanbieders en gebruikers, Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau, 2005,
77 p.
1547
MvT, Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2429/1, 3.
1548
Beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2014-2019, Parl.St. Vl.Parl. 2014-15, nr. 125/1, 2425.
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7.2. HET ‘RECHT OP ZORG’
Het decreet geeft uitvoering aan artikel 23 van de Grondwet.1549 Dit artikel bepaalt:
“Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Daartoe waarborgen de wet, het
decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening houdend met de overeenkomstige
plichten, de economische, sociale en culturele rechten, waarvan ze de voorwaarden voor
de uitoefening bepalen. Die rechten omvatten inzonderheid:
[…]
2° Het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale,
geneeskundige en juridische bijstand;
3° Het recht op een behoorlijke huisvesting;
[…]
5° Het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing;
6° het recht op gezinsbijslagen.”

Deze bepaling dient te worden gelezen in het licht van internationale instrumenten
zoals het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap en het
Herzien Europees Sociaal Handvest. Het uitgangspunt binnen het VRPH ligt in
artikel 19 dat betrekking heeft op ‘het zelfstandig wonen en deel uitmaken van de
maatschappij’. Het artikel schrijft direct en indirect voor dat personen met een
handicap de mogelijkheid moeten krijgen om binnen de eigen omgeving
ondersteund en verzorgd te worden, een beroep moeten kunnen doen op
alternatieve zorg, toegang moeten krijgen tot thuisdiensten, residentiële diensten
en andere maatschappijondersteunende diensten om het wonen en de opname in
de maatschappij te ondersteunen, een beroep moeten kunnen doen op sociale
faciliteiten en diensten en een proces moeten kunnen doorlopen waarbij hun eigen
keuzes op de voorgrond (kunnen) treden.1550 Daarnaast moeten verdragspartijen
de integratie en participatie van personen met een handicap garanderen. Dit recht
wordt hen toegekend krachtens artikel 26 van het Verdrag dat de partijen verplicht
uitgebreide diensten en programma’s te organiseren op het gebied van integratie
en participatie met oog op gezondheid, werkgelegenheid, onderwijs en sociale
diensten. Tot slot is artikel 28 inzake behoorlijke levensstandaard en sociale
bescherming van belang. Onder paragraaf 2 van dit artikel worden de
verdragspartijen verplicht te voorzien in toegang tot passende en betaalbare
diensten, instrumenten en andere vormen van ondersteuning voor aan de
handicap gerelateerde behoeften.

1549
1550

Art. 3 PVF-decreet.
A.S. KANTER, The Development of Disability Rights Under International Law, Routledge,
Abingdon/New York, 2015, 64-65.
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Artikel 14 van het (H)ESH vereist dat verdragspartijen het recht op het gebruik
van diensten voor sociale zorg waarborgen. Er moet worden voorzien in diensten
die kunnen bijdragen tot het welzijn en de ontwikkeling van individuele personen
als van groepen personen, alsmede tot hun aanpassing aan of bevordering tot het
sociale milieu.1551 België is door het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR)
in 2013 al op de vingers getikt dat het recht op zorg en ondersteuning geen
theoretisch recht mag blijven. De verschillende overheden werden toen al
verwittigd dat de bestaande plaatsen niet tegemoet komen aan de vraag, wat leidt
tot uitsluiting van een groot aantal personen met een ernstige handicap van
toegang tot opvangcentra of residentiële voorzieningen. Het ontbreken van
voldoende opvangplaatsen in gespecialiseerde centra en de lange wachtlijsten
maken een inbreuk uit op de verplichting van de overheid.1552 Het ECSR uitte
tevens bezwaar bij het feit dat de Vlaamse Gemeenschap de prioriteit niet meer
baseert op de zorgzwaarte van de persoon met een handicap, maar eerder op de
hoogdringendheid van de zorg.1553
Budgettaire tekorten of de verlenging van de gemiddelde levensduur van
personen met een handicap vormen geen rechtvaardiging voor de tekortkomingen
van de Belgische staat.1554
Het antwoord van de Vlaamse overheid op deze veroordeling is opgenomen in
de resolutie van de Raad van Ministers van 16 oktober 2013: “De noden van
personen met een handicap zullen beoordeeld worden door gebruik te maken van
een model gebaseerd op vijf concentrische cirkels (…). Het VAPH moet bijstand
verlenen als de noden van de persoon met een handicap groter zijn dan de bijstand
die hij of zij kan verwachten van de binnenste ringen.”1555

1551

Art. 14 (H)ESH.
ECSR 26 maart 2013, International Federation of Human Rights v. Belgium, nr. 75/2011, § 137.
1553
ECSR 26 maart 2013, International Federation of Human Rights v. Belgium, nr. 75/2011,
www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/CC75Merits_en.pdf.
1554
ECSR 26 maart 2013, International Federation of Human Rights v. Belgium, nr. 75/2011, § § 129,
142 en 144.
1555
Council of Europe – Committee of Ministers, Resolution CM/ResChs (2013)16, Adopted by the
Committee of Ministers in 16 October 2013 at the 1181st meeting of the Ministers’ Deputies,
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2115057&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackC
olorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383.
1552
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7.3. HET MODEL VAN DE VIJF CONCENTRISCHE
CIRKELS
De bijstand die een persoon met een handicap kan verwachten van de binnenste
ringen is gebaseerd op het American Association on Mental Retardation-model.1556
Het model visualiseert de ondersteuning en zorg aan personen met een handicap
door middel van een dynamisch ondersteuningssysteem dat bestaat uit vijf
concentrische cirkels.1557

1.
2.
3.
4.
5.

Persoon met handicap
Gezin waar persoon woont
Familie, vrienden en informele contacten
Algemene zorg en dienstverlening
Gespecialiseerde zorg en dienstverlening

De specifieke kringen worden als volgt verwoord1558:
– Zelfzorg: de zorg en ondersteuning die de persoon met een handicap zelf
opneemt;

1556

Voor meer informatie over het model: R.L. SCHALOCK en R. LUCKASSON, “American Association
on Mental Retardation’s Definition, Classification, and System of Supports and Its Relation to
International Trends and Issues in the Field of Intellectual Disabilities”, Journal of Policy and
Practice in Intellectual Disabilities 2004, Vol. 1 afl. 3/4, 136-146.
1557
B. VERSCHUERE, Welzijn in Vlaanderen. Beleid, bestuurlijke organisatie en uitdagingen, Brugge, die
Keure, 2014, 72-73.
1558
MvT Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2429/1, 28.
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–

Gebruikelijke zorg: de normale dagelijkse zorg en ondersteuning die
gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen geacht worden voor elkaar op te
nemen;
Zorg en ondersteuning die geboden wordt door familie, vrienden en/of
informele contacten;
Professionele zorg en ondersteuning vanuit de algemene zorg en
dienstverlening: diensten maatschappelijk werk, centra algemeen
welzijnswerk, diensten gezinszorg, initiatieven kinderopvang,… Deze vorm
van ondersteuning is voor alle burgers toegankelijk;
Professionele zorg en ondersteuning door het VAPH gefinancierd.

–
–

–

Het perspectiefplan 2020 stelt dat: “Het sociale weefsel of netwerk rond de persoon
met een handicap wordt – net als de inzet van professionele reguliere
ondersteuning (gezinszorg, thuisverpleging, rechtstreeks toegankelijke hulp
VAPH, geestelijke gezondheidszorg,…) bij voorkeur ondersteund en gestimuleerd
door een stevig uitgebouwde Vlaamse Sociale Beschermingsregeling. Personen
met een handicap zouden dan alleen een beroep doen op niet-rechtstreeks
toegankelijke handicapspecifieke ondersteuning voor de onderdelen in hun
ondersteuningsplan waarvoor geen enkele andere instantie kan instaan. Ook al
hebben twee personen eenzelfde handicap in dezelfde ernstgraad, toch kan de
handicapspecifieke ondersteuning voor deze twee personen verschillen omdat hun
sociaal netwerk en de mogelijke inzet van regulier aanbod voor deze twee
personen, van elkaar verschillen.”1559 Het is het uitdrukkelijke doel van de Vlaamse
regering om tegen 2020 kwalitatieve zorg op maat en volgens de wens van de
persoon met een handicap te garanderen.
De ondersteuning vanuit de buitenste cirkels moet worden aangewend
wanneer:
– de ondersteuning vanuit het gezin of het sociale netwerk ontbreekt;
– de gebruikelijke zorg of ondersteuning vanuit het sociale netwerk
ontoereikend is om voldoende tegemoet te komen aan de
ondersteuningsnood van de persoon met een handicap;
– de zorg- en ondersteuningsnoden de mogelijkheden en de draagkracht van de
binnenste ondersteuningssystemen overschrijden.1560

1559
1560

Perspectief 2020. Een nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap, 59.
MvT Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2429/1, 7; Conceptnota “Persoonsvolgende Financiering voor
Personen met een Handicap”, als goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 8 mei 2013, 6-7
(consulteerbaar via www.vlaamsparlement.be/Proteus5/getFile.action?id=480710).
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De vijf cirkels zijn dynamisch en complementair aan elkaar.1561 De
ondersteuningssystemen in dit model bouwen op elkaar verder en de interactie
tussen de systemen is een noodzakelijke voorwaarde om de kwaliteit van bestaan
en het individueel functioneren van de persoon met een handicap te
maximaliseren.1562 Het model onderschrijft de stelling uit het maatschappelijke
debat dat de ondersteuning voor personen met een handicap een gedeelde
verantwoordelijkheid is. Om de nieuwe beleidsvisie, namelijk de regie over hun
eigen leven in handen van personen met een handicap, te kunnen doorvoeren,
wordt de komende regeerperiode ingezet op het versterken van de vijf
concentrische cirkels van ondersteuning.1563

7.4. AANZET TOT HET DECREET PERSOONSVOLGENDE
FINANCIERING
Het decreet waarin de persoonlijke assistentiebudgetten (PAB) en de
persoonsgebonden budgetten (PGB) zijn opgenomen, vormt tot op heden de basis
voor de zorgvernieuwing.1564 Het bracht een omwenteling mee in wie de
ondersteuning in handen houdt. Door het PAB en PGB kon de persoon met een
handicap in hoge mate zelf beslissen over zijn ondersteuning. Concreet kregen zij
veel meer controle over wie hen ondersteunt, waar ze ondersteund worden,
wanneer, waarvoor en op welke manier. Dat betekende dat de organisaties en
personen die ondersteuning aanbieden zich moesten aanpassen aan personen met
een handicap. Hierin ligt de gedachte van deïnstitutionalisering: het leven van
personen met een handicap wordt minder bepaald door dienstverleners en hun
beperkingen en voorwaarden aan de ondersteuning. Het PAB is, conform het
VRPH, gericht op een inschaling van zorg op basis van een individuele

1561

Gedachtewisseling over de conceptnota ‘Persoonsvolgende financiering voor personen met een
handicap’. Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en
Armoedebeleid uitgebracht door mevrouw Mieke Vogels, Parl.St. Vl.Parl. 2012-13, nr. 2174/1,
5.
1562
Conceptnota “Persoonsvolgende Financiering voor Personen met een Handicap”, als goedgekeurd
door
de
Vlaamse
Regering
op
8 mei
2013,
7
(consulteerbaar
via
www.vlaamsparlement.be/Proteus5/getFile.action?id=480710).
1563
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, “Inzet uitbreidingsbeleid VAPH 2015”,
Omzendbrief
ZR
31,
12 november
2014
(consulteerbaar
via:
www.vaph.be/vlafo/view/nl/4013944).
1564
Art. 16-19 VAPH-decreet.
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ondersteuningsnood.1565 De Vlaamse Regering kreeg dan ook terecht een prijs van
de Verenigde Naties voor het PAB.1566
Het Vlaams Regeerakkoord van 2010 wilde deze autonomie vergroten en stelde
dat: “de organisatie en de financiering van gehandicaptenzorg wordt afgestemd op
de hedendaagse visie van personen met een handicap en hun plaats in de
samenleving. De ondersteuning wordt vraaggestuurd. De verdere ontwikkelingen
in de sector worden geleid door het principe van een zo groot mogelijke zelfsturing
van personen met een handicap bij de bepaling van de ondersteuning van
personen met een handicap.”1567
Het decreet inzake de persoonsvolgende financiering, goedgekeurd op 25 april
2014, tracht deze omslag decretaal te verankeren. Het Vlaams Regeerakkoord
2014-2019 benadrukt dat zij het PVF-decreet zal uitvoeren: “De Vlaamse Regering
streeft naar inclusie, meer autonomie en zelfbeschikking voor personen met een
beperking. Wij willen hun recht op ondersteuning en zorg op maat zoveel mogelijk
garanderen. Het nieuwe Vlaamse decreet Persoonsvolgende Financiering is een
belangrijke stap voorwaarts om deze doelstellingen voor personen met een
beperking te realiseren.”1568
Het decreet heeft als doel bij te dragen aan de vraaggestuurde zorg en
ondersteuning en aan zorggarantie voor personen met een handicap. De
decreetgever wenst deze doelstelling te realiseren door vooreerst een recht op
een basisondersteuningsbudget te realiseren. Een tweede element bestaat uit de
implementatie van een persoonsvolgend financieringssysteem voor niet‐
rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning en ten derde wordt een
groeipad voor dit persoonsvolgend financieringssysteem decretaal verankerd.1569

1565

Enige nuancering hierbij is noodzakelijk. De persoon met een handicap moet, om aanspraak te
kunnen maken op een PAB aantonen dat hij zich mits redelijke assistentie kan handhaven in de
thuissituatie (art. 2 BVR PAB). De deskundigencommissie die het PAB toekent, houdt in haar
beoordeling onder meer rekening met de huidige gezinssituatie en de huidige zorg- en
ondersteuningssituatie (art. 8 BVR PAB). De inschaling gebeurt dus niet uitsluitend op basis van
de individuele ondersteuningsnood.
1566
T. PEETERS, “Vandeurzen in de prijzen bij de VN”, De Morgen 2 maart 2015, 6.
1567
Regeringsverklaring van de Vlaamse Regering, Parl.St. Vl.Parl. 2009, nr. 31/1, 74-75.
1568
Regeringsverklaring van de Vlaamse Regering, Parl.St. Vl.Parl. 2014, nr. 31/1, 106.
1569
MvT, Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2429/1, 3; art. 3, tweede en derde lid PVF-decreet.
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7.5. HET DECREET PERSOONSVOLGENDE
FINANCIERING
Het
decreet
is
opgebouwd
uit
een
tweetrapssysteem:
een
basisondersteuningsbudget (BOB) en een budget voor de niet-rechtstreeks
toegankelijke zorg en ondersteuning. De budgetten van de eerste en de tweede trap
kunnen niet worden gecumuleerd.
De Vlaamse Regering stelt jaarlijks het budget vast dat voor de uitvoering van
het decreet beschikbaar is.1570 De omwenteling naar het tweetrapssysteem gebeurt
geleidelijk. In de periode tot en met 2020 zullen geleidelijk aan bijkomende
groepen van personen met een erkende handicap toegang krijgen tot het BOB.
Uiterlijk vanaf 2020 zou iedereen die aan de toekenningsvoorwaarden voldoet
toegang hebben tot het BOB.1571
Het decreet wijzigt een aantal bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 tot
oprichting van het VAPH.1572 De missie van het VAPH wordt aangepast in die zin
dat er een verankering komt van de paradigmashift vervat in het VRPH. Het
VAPH dient bij de verwezenlijking van zijn missie de vermaatschappelijking van
de zorg na te streven door personen met een handicap een eigen zinvolle plek in
de samenleving te laten innemen en hen -indien nodig- te ondersteunen bij de
uitoefening van hun keuzevrijheid.1573 Er wordt tevens decretaal verankerd dat het
VAPH mee uitvoering geeft aan het VN-Verdrag inzake de rechten van personen
met een handicap en op elk moment de rechten respecteert die in het Verdrag zijn
geconcretiseerd.1574

7.5.1. BASISONDERSTEUNINGSBUDGET (BOB)
In de eerste trap heeft elke persoon met een handicap met een zekere
ondersteuningsnood recht op een basisondersteuningsbudget. Het BOB is een
forfaitair bedrag van 300 euro dat maandelijks wordt uitgekeerd aan personen met

1570

Art. 3, laatste lid PVF-decreet.
MvT Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2429/1, 20; art. 4, derde lid PVF-decreet.
1572
Zie Hoofdstuk 8, afdeling 1 PVF-decreet.
1573
Art. 4, § 1/1 Decr. Vl. 7 mei 2004 tot oprichting van een intern verzelfstandigd agentschap met
rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap als ingevoegd door
artikel 22, 1° PVF-decreet; MvT Parl.St. Vl.Parl. 2013-214, nr. 2429/1, 30.
1574
Art. 4, § 2, tweede lid Decr. Vl. 7 mei 2004 tot oprichting van een intern verzelfstandigd agentschap
met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap als ingevoegd
door artikel 22, 3° PVF-decreet; MvT Parl.St. Vl.Parl. 2013-214, nr. 2429/1, 30.
1571
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een handicap die een duidelijk vast te stellen behoefte hebben aan zorg en
ondersteuning.1575 De hoogte van dit bedrag is momenteel nog maar een voorstel,
het is wachten op een uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering voor zekerheid
omtrent het bedrag. Het BOB wordt verstrekt in het kader van de
zorgverzekering.1576
De keuze van de Vlaamse Regering voor het BOB is ingegeven door
verschillende redenen: vooreerst kan via het uitkeren van een beperkt en vrij te
besteden bedrag de ondersteuning bij eenvoudige dagelijkse taken worden
vergoed, wat de deelname aan de samenleving moet vergemakkelijken. Ten tweede
wordt het BOB toegekend aan een ruime groep, dus ook aan die mensen die de
stap naar de VAPH-ondersteunende diensten (nog) niet willen zetten. Het is tot
slot een stap in de richting van zorggarantie, aangezien er minstens een minimum
aan ondersteuning is voor iedereen die deze nodig heeft.1577
De voorwaarden om een BOB te krijgen, zijn opgenomen in artikel 4 van het
decreet. Naast het hebben van een handicap is vereist dat er een duidelijk vast te
stellen behoefte is aan zorg en ondersteuning. Verder moet de persoon voldoen
aan de voorwaarden die gelden voor de zorgverzekering (bijvoorbeeld inzake
aansluiting en bijdrageplicht). Het is het VAPH dat bij meerderjarigen vaststelt of
aan de voorwaarden is voldaan.1578 Bij decreet is de mogelijkheid voorzien dat de
Vlaamse Regering aanvullende voorwaarden kan bepalen voor de toekenning van
een BOB in de periode tot en met het begrotingsjaar 2020. Deze aanvullende
voorwaarden moeten de geleidelijke toekenning van het BOB aan al diegenen die
aan de voorwaarden voldoen mogelijk maken.1579
Het BOB wordt niet beschouwd als een inkomen, maar als een tenlasteneming
in de zin van artikel 3 van het Zorgverzekeringsdecreet.1580 In beginsel geldt de
toekenning van een BOB levenslang, al zijn er in het decreet een aantal gronden
van verval opgenomen. Zo vervalt de aanspraak als aan de persoon met een
handicap een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning
wordt toegekend, of wanneer blijkt dat de persoon met een handicap geen
duidelijk vast te stellen nood meer heeft aan zorg en ondersteuning.1581

1575

Art. 4 PVF-decreet; Vl. Reg., Persmededeling van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin, 9 februari 2015.
1576
Art. 3, tweede lid PVF-decreet.
1577
B. VERSCHUERE, Welzijn in Vlaanderen. Beleid, bestuurlijke organisatie en uitdagingen, Brugge, die
Keure, 2014, 73.
1578
Art. 5, § 1, eerste lid PVF-decreet; art. 6, 11° VAPH-decreet als ingevoegd door art. 24 PVF-decreet.
1579
Art. 4, derde lid PVF-decreet.
1580
Art. 4, tweede lid PVF-decreet; MvT Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2429/1, 20.
1581
Art. 6 PVF-decreet.
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7.5.2. HET BUDGET VOOR NIET-RECHTSTREEKS
TOEGANKELIJKE ZORG EN ONDERSTEUNING
Indien de ondersteuningsnood de draagwijdte van het BOB overstijgt, dan wordt
in de tweede trap voorzien in een budget voor de niet-rechtstreeks toegankelijke
zorg en ondersteuning.1582 Hieronder wordt de zorg en ondersteuning verstaan die
de duur, intensiteit en frequentie van de rechtstreeks toegankelijke zorg en
ondersteuning overschrijdt.1583 De rechtstreekse toegankelijke zorg en
ondersteuning is die zorg en ondersteuning die beperkt is in tijd, intensiteit en
frequentie en waarvoor de persoon met een handicap geen vraag tot
ondersteuning bij het VAPH moet indienen.1584
De persoon met een handicap die een aanvraag wil doen voor een budget voor
de niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning (hierna het
persoonsvolgend budget) moet een ondersteuningsplan opmaken.1585 Het
ondersteuningsplan kadert in een actief proces waarin na een fase van
vraagverduidelijking, de nood aan zorg en ondersteuning in kaart wordt gebracht.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de ondersteuning door de welzijns- en
gezondheidsvoorzieningen, de materiële ondersteuning, de zorg en ondersteuning
die door de persoon met een handicap zelf, zijn gezin of sociaal netwerk wordt
geleverd en tot slot de ondersteuning door aanbieders van niet-rechtstreeks
toegankelijke zorg en ondersteuning die vergund zijn door het VAPH.1586 De
opbouw van het ondersteuningsplan gebeurt conform het model van de vijf
concentrische cirkels. Het is telkens een individuele oefening waarbij wordt
nagegaan wat wenselijk en haalbaar is, rekening houdende met de wensen van de
persoon met een handicap en de draagkracht van alle cirkels.1587

1582

Regeringsverklaring van de Vlaamse Regering, Parl.St. Vl.Parl. 2014, nr. 31/1, 106.
Art. 2, 7° PVF-decreet.
1584
Het gaat dan bijvoorbeeld om ambulante begeleiding, ambulante outreach, dagopvang, mobiele
begeleiding, mobiele outreach en verblijf, … Zie art. 2, 9° PVF-decreet en informatie op de
website
van
het
VAPH
(www.vaph.be/vlafo/view/nl/7725337Rechtstreeks+toegankelijke+hulp+(RTH).html).
1585
Het ondersteuningsplan is een beschrijving van het geheel van ondersteuning waarop de persoon
met een handicap een beroep kan doen, met inbegrip van welzijns- en
gezondheidsvoorzieningen, het sociale netwerk, materiële ondersteuning en ondersteuning,
geleverd door voorzieningen die vergund zijn door het agentschap (art. 2, 8° PVF-decreet).
1586
Art. 31 PVF-decreet, dat een toekomstig art. 17, eerste en tweede lid invoert in het Decr.Vl. 7 mei
2004 tot oprichting van een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap, BS 11 juni 2004.
1587
MvT Parl.St. Vl.Parl. 2013-214, nr. 2429/1, 15-16.
1583
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Het is de aanvrager die zelf het ondersteuningsplan moet opstellen. Hiervoor
kan hij zich laten begeleiden door de diensten Ondersteuningsplan of een andere
rechtstreeks toegankelijke dienst of organisatie.1588
De goedkeuring van het ondersteuningsplan van een meerderjarige door het
VAPH is een eerste voorwaarde om een persoonsvolgend budget te krijgen.1589 Een
tweede voorwaarde is een geobjectiveerde nood aan zorg en ondersteuning die de
duur, intensiteit en frequentie van de rechtstreeks toegankelijke zorg en
ondersteuning overschrijdt.1590 Als een persoonsvolgend budget wordt
goedgekeurd, heeft de aanvrager de keuze tussen twee wijzen van financiering: een
cashbudget of een voucher waarbij een combinatie van beide vormen niet
uitgesloten is.1591 In essentie is het een keuze tussen het zelf beheren van het budget
(cashbudget), dan wel het rechtstreeks laten beheren van de financiering tussen
het agentschap (VAPH) en de erkende voorzieningen. De budgethouders zullen
met de aanbieders van zorg en ondersteuning kunnen onderhandelen over hoeveel
punten ze wensen te besteden aan welke ondersteuning.
Bij het cashbudget ontvangt de persoon met een handicap de liquide middelen
op de eigen, aparte bankrekening die enkel voor het beheer van dit budget mag
worden gebruikt. Per kalenderjaar wordt een budget vastgesteld dat via
voorschotten ter beschikking wordt gesteld. Aanvullende voorschotten worden
slechts toegestaan a rato van de bewezen en aanvaarde kosten.1592 Het cashbudget
kan worden aangewend om ondersteuning in te kopen bij zowel de vergunde
instanties, de niet door het VAPH vergunde instanties als bij privépersonen. De
budgethouder krijgt zelf ruimte om te gaan onderhandelen met verschillende
voorzieningen, ongeacht of hij zijn budget in cash of voucher wil inzetten.
De voucher daarentegen wordt uitgedrukt in personeelspunten, waarbij een
onderscheid bestaat tussen zorggebonden en organisatiegebonden punten. Met
die eerste worden de (personele) middelen bedoeld, noodzakelijk om de zorg en
ondersteuning ten aanzien van de individuele persoon met een handicap in te
kunnen vullen. De organisatiegebonden punten daarentegen zijn de middelen die

1588

Art. 31 PVF-decreet dat een toekomstig art. 17, derde lid invoert in het Decr. Vl. 7 mei 2004 tot
oprichting van een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap, BS 11 juni 2004.
1589
Ter informatie: het VAPH kan het ondersteuningsplan niet inhoudelijk beoordelen, maar enkel
toetsen aan minimale procesmatige vereisten.
1590
Art. 8, eerste lid PVF-decreet.
1591
Art. 10, eerste lid PVF-decreet; MvT Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2429/1, 26; S. KEUNEN, “Nieuw
decreet moet personen met een handicap regie over eigen leven geven”, De Juristenkrant
25 maart 2015, nr. 306, 4-5.
1592
Art. 2, 3°, art. 10, eerste lid en art. 11 PVF-decreet.
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nodig zijn om de collectiviteit van zorgvragers zo efficiënt mogelijk te kunnen
organiseren.1593 De vouchers kunnen enkel worden ingezet bij de door het VAPH
vergunde instanties.1594 De vergunningen voor die instanties worden enkel
toegekend als ze een gelijkwaardige zorg en ondersteuning aanbieden,
onafhankelijk van de financieringswijze waarmee deze wordt aangekocht.1595 De
Vlaamse Regering zal de bijkomende voorwaarden bepalen waaronder het VAPH
een vergunning kan toekennen.1596
Voor de besteding van het persoonsvolgend budget en de organisatie van de
zorg en ondersteuning kan de budgethouder zich laten bijstaan door een door het
VAPH daarvoor vergunde organisatie.1597 De leden en raden van bestuur van die
organisaties moeten minstens voor twee derde uit personen met een handicap of
hun wettelijke vertegenwoordigers zijn samengesteld.1598 Vanuit de gedachte van
het VRPH is deze vereiste positief.

7.5.3. DE REGIE VAN DE ZORG IN HANDEN VAN REGIONALE
PRIORITEITENCOMMISSIES
Het VAPH kan een persoonsvolgend budget slechts toekennen binnen de
beschikbare begrotingskredieten. Het is de Vlaamse Regering die het budgettair
kader vaststelt en de verdeling bepaalt van de beschikbare budgetten tussen de
provincies.1599 Hoewel bij het PVF-decreet de ambitie is uitgesproken om de
(geschatte) 120.000 mensen met een handicap die zorg of ondersteuning nodig
hebben deze tegen 2020 ook de zorg te geven1600, zal de kloof tussen vraag en

1593

Art. 2, 11° en art. 10, eerste lid PVF-decreet.
Art. 12 PVF-decreet.
1595
De zorg en ondersteuning moet gelijkwaardig zijn, ongeacht of dit in cash dan wel met voucher
wordt betaald.
1596
Art. 31 PVF-decreet dat een toekomstig art. 19/1 invoert in het Decr. Vl. 7 mei 2004 tot oprichting
van een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap, BS 11 juni 2004.
1597
Art. 14, eerste lid PVF-decreet.
1598
Art. 14, tweede lid PVF-decreet; Decr.Vl. 20 maart 2015 houdende wijziging van artikel 14 van het
decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een
handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor
personen met een handicap, BS 9 april 2015.
amendement op het decreet persoonsvolgende financiering, 20 maart 2015.
1599
Art. 15 PVF-decreet.
1600
Vl. Reg., Persmededeling van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin, 9 februari 2015.
1594
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aanbod (in de beginfase) blijven bestaan.1601 Om de kloof tussen het al dan niet
toekennen van een persoonsvolgend budget op een rechtvaardige manier te
beoordelen, worden er regionale prioriteitencommissies (RPC’s) geïnstalleerd. Zij
spelen een belangrijke rol in een zo rechtvaardig mogelijke toewijzing van de
middelen.1602
7.5.3.1.

Algemene werkwijze

De regionale prioriteitencommissies zijn samengesteld uit vertegenwoordigers
van diverse geledingen binnen de sector (ervaringsdeskundigen, leden van het
VAPH, leden van voorzieningen, verenigingen van personen met een
handicap,…) die gezamenlijk de beslissingen nemen.1603
De RPC’s bestonden al, zij het zonder uitdrukkelijke wettelijke basis, voor het
PVF-decreet vorm kreeg. Het zijn de RPC’s die binnen de Vlaamse
gehandicaptenzorg beslissen welke personen met een handicap een status
prioritair te bemiddelen zorgvraag krijgen, en als eerste in aanmerking komen
voor een opvangplaats in een voorziening of een persoonlijk assistentiebudget.1604
De status prioritair te bemiddelen (PTB) is een noodzakelijke voorwaarde om een
PAB of persoonsvolgend budget toegekend te krijgen.1605 Een prioritair te
bemiddelen zorgvraag is een “zorgvraag die tot de hoogste prioriteitengroep behoort
omdat ze na aftoetsing van de criteria […] door de regionale prioriteitencommissie

1601

Vraag om uitleg van Elke Van den Brandt aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin, over de rechtszaak tegen het decreet Persoonsvolgende Financiering
(PVF), Hand. Vl.Parl. 2014-15, nr. 1325.
1602
Art. 16 PVF-decreet.
1603
Art. 8/1 BVR 18 februari 2011 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de
Vlaamse Regering van 17 maart 2006 betreffende de regie van de zorg en bijstand tot sociale
integratie van personen met een handicap en betreffende de erkenning en subsidiëring van een
Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap, BS 29 maart 2011.
1604
Hoofdstuk II/1 BVR 18 februari 2011 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit
van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006 betreffende de regie van de zorg en bijstand tot
sociale integratie van personen met een handicap en betreffende de erkenning en subsidiëring
van een Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap, BS 29 maart 2011;
Gedachtewisseling over het Projectplan Zorgvernieuwing. Verslag namens de Commissie voor
Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid uitgebracht door Mieke Vogels, Parl.St.
Vl.Parl. 2011-12, nr. 1522/1, 7.
1605
Art. 4, tweede lid BVR 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van
toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap, BS
30 januari 2001, err. BS 29 juni 2001.
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bepaald is als een prioritaire vraag waarvoor prioritair een begeleidings-,
behandelings- of opvangaanbod, of assistentie moet worden gezocht.”1606
Hoewel de RPC’s verdienstelijk werk leveren, zijn er ook kritieken. Er zou een
gebrek aan eenduidigheid en eenvormigheid zijn in de werking van deze
commissie, waardoor personen met een handicap zich vragen stellen bij de
rechtmatigheid van de beslissing en de motivering.1607 Daarnaast zouden er tussen
de RPC’s uit de verschillende provincies interpretatieverschillen bestaan met
betrekking tot de toekenningsvoorwaarden voor een status PTB, wat nadelig zou
zijn voor de rechtszekerheid van de aanvragers.1608
Met de goedkeuring van het PVF-decreet is een wettelijke basis gecreëerd voor
de oprichting van RPC’s.1609 Op 9 januari 2015 heeft de Vlaamse regering een
eerste besluit genomen in de uitvoering van het PVF-decreet.1610 Het
uitvoeringsbesluit regelt de werking van de prioriteitencommissie en zorgt voor
meer eenvormigheid in de gebruikte criteria om de afwegingen te maken.1611 Het
besluit omvat de minimale inhoudelijke en procesmatige criteria voor de

1606

Art. 1, 20° BVR 17 maart 2006 betreffende de regie van de zorg en bijstand tot sociale integratie van
personen met een handicap en betreffende de erkenning en subsidiëring van een Vlaams
Platform van verenigingen van personen met een handicap als vervangen door art. 1, 2° BVR
9 januari 2015 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006.
1607
Zie o.a. Gedachtewisseling over de stand van zaken van het Projectplan Zorgvernieuwing na het
tweedaagse colloquium Perspectiefplan 2020. Verslag namens de Commissie voor Welzijn,
Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid uitgebracht door mevrouw Mieke Vogels, Parl.St.
Vl.Parl. 2012-13, nr. 1806/1, 15-18.
1608
Vr. en Antw. Vl.Parl. 2014-15, 20 oktober 2014 (Vr. nr. 85 M. TAELMAN); Vr en Antw. Vl.Parl. 201415, 1 december 2014 (Vr. nr. 164 M. TAELMAN); Onafhankelijk leven vzw, Standpunt: “Geen
vertrouwen
in
huidig
systeem RPC’s”,
17 oktober
2014,
www.onafhankelijkleven.be/blog/detail/geen-vertrouwen-in-huidig-systeem-rpcs).
1609
Art. 16, derde lid PVF-decreet.
1610
BVR 9 januari 2015 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006
betreffende de regie van zorg en bijstand tot de sociale integratie van personen met een handicap
en betreffende de erkenning en subsidiëring van een Vlaams Platform van verenigingen van
personen met een handicap, wat betreft de invoering van de beroepsprocedure en de verankering
van de toetsingscriteria, BS 29 januari 2015.
1611
Art. 4 BVR 9 januari 2015 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006
betreffende de regie van de zorg en bijstand tot sociale integratie van personen met een handicap
en betreffende de erkenning van de subsidiëring van een Vlaams Platform van verenigingen van
personen met een handicap, wat betreft de invoering van de beroepsprocedures en de
verankering van de toetsingscriteria, BS 29 januari 2015;Vraag om uitleg van Elke Van den
Brandt aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de
rechtszaak tegen het decreet Persoonsvolgende Financiering (PVF), Hand. Vl.Parl. 2014-15, nr.
1325.
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prioritering van de dossiers.1612 Het besluit legt de volgende cumulatieve
voorwaarden vast voor de toekenning van een status PTB1613:
– het betreft een actieve zorgvraag waarbij de persoon met een handicap
aangeeft bereid te zijn om in te gaan op een gepast aanbod van een
voorziening of het hem toegekende PAB te activeren;
– er moet een duidelijke kloof bestaan tussen de zorg en ondersteuning die de
persoon met een handicap nu ontvangt en de zorg en ondersteuning die
noodzakelijk is;
– de huidige situatie moet op korte termijn onhoudbaar worden;
– de draagkracht van zijn sociaal netwerk is overschreden;
– een intensief bemiddelingstraject kan geen antwoord bieden op de zorgvraag;
– de geestelijke en lichamelijke integriteit van de persoon met een handicap of
van zijn sociale context is in het gedrang of is geschonden;
– en er is geen perspectief op gepaste zorg en ondersteuning.
De toetsing van de cumulatieve criteria aan het VRPH wordt later besproken. Het
VAPH kan deze criteria verder concretiseren in een protocol prioriteiten.1614
De RPC’s hebben tot taak om de meest dringende en schrijnende situaties te
detecteren en voor deze situaties bij voorrang een oplossing te bieden in functie
van de beschikbare middelen of de vrijkomen plaatsen en steeds in toepassing van
de hierboven opgenomen criteria.1615 De commissies beschikken niet over de
nodige budgettaire middelen om alle personen met een handicap de gewenste

1612

Dit in uitvoering van art. 16, tweede lid PVF-decreet.
Art. 18/1 BVR 17 maart 2006 betreffende de regie van de zorg en bijstand tot sociale integratie van
personen met een handicap en betreffende de erkenning en subsidiëring van een Vlaams
Platform van verenigingen van personen met een handicap als ingevoegd door art. 4 BVR
9 januari 2015 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006
betreffende de regie van zorg en bijstand tot de sociale integratie van personen met een handicap
en betreffende de erkenning en subsidiëring van een Vlaams Platform van verenigingen van
personen met een handicap, wat betreft de invoering van de beroepsprocedure en de verankering
van de toetsingscriteria, BS 29 januari 2015.
1614
Art. 18/1, derde lid BVR 17 maart 2006 betreffende de regie van de zorg en bijstand tot sociale
integratie van personen met een handicap en betreffende de erkenning en subsidiëring van een
Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap als ingevoegd door art. 4
BVR 9 januari 2015 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006
betreffende de regie van zorg en bijstand tot de sociale integratie van personen met een handicap
en betreffende de erkenning en subsidiëring van een Vlaams Platform van verenigingen van
personen met een handicap, wat betreft de invoering van de beroepsprocedure en de verankering
van de toetsingscriteria, BS 29 januari 2015.
1615
S. KEUNEN en D. CUYPERS, “Zorgen over zorg. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap (VAPH) onder juridisch vuur”, Soc. Kron. 2015/8.
1613
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ondersteuning te bieden. Op basis van het toegekende budget en de richtlijnen,
dienen de RPC’s beleidsbeslissingen te nemen en te oordelen wie zij prioriteit
wenst toe te kennen.1616 In de beoordeling vindt een afweging plaats van de andere
aanvragen.1617
7.5.3.2.

Bevoegdheid van de arbeidsgerechten

Tegen de beslissingen van de regionale prioriteitencommissies kan beroep
aangetekend worden bij de arbeidsrechtbank.1618 De vordering moet op straffe van
nietigheid worden ingeleid binnen de termijn van drie maanden te rekenen vanaf
de datum van de ontvangst van de bestreden beslissing.1619 Het beroep is niet
rechtstreeks gericht tegen de commissie, aangezien deze geen
rechtspersoonlijkheid bezit. Het is het Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap dat aansprakelijk blijft voor de beslissingen van de RPC’s, bijgevolg
dient bij betwisting het VAPH gedagvaard te worden.1620
De bevoegdheid van de arbeidsrechtbanken doet geen afbreuk aan de
bevoegdheid van de Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg om in kort
geding voorlopige en dringende maatregelen te nemen, meer bepaald in het
opleggen van een dwangsom.1621 De rechter in kort geding is bevoegd om in de
gevallen die hij spoedeisend acht bewarende maatregelen te nemen, wanneer een

1616

Arbh. Antwerpen 11 oktober 2000, Soc. Kron. 2001, 330; zie o.a. artikel 7.2. Uitvoeringsrichtlijn
zorgregie 12 september 2013.
1617
Art. 18/1, tweede lid BVR 17 maart 2006 betreffende de regie van de zorg en bijstand tot sociale
integratie van personen met een handicap en betreffende de erkenning en subsidiëring van een
Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap als ingevoegd door art. 4,
BVR 9 januari 2015 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006
betreffende de regie van zorg en bijstand tot de sociale integratie van personen met een handicap
en betreffende de erkenning en subsidiëring van een Vlaams Platform van verenigingen van
personen met een handicap, wat betreft de invoering van de beroepsprocedure en de verankering
van de toetsingscriteria, BS 29 januari 2015.
1618
Art. 582, 2° Ger.W, zoals aangevuld door artikel 33 § 1 Decr.Vl. .7 mei 2004 tot oprichting van een
intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen
met een Handicap, BS 11 juni 2004.
1619
Art. 33, § 2 Decr.Vl. 7 mei 2004 tot oprichting van een intern verzelfstandigd agentschap met
rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, BS 11 juni 2004.
1620
KG Brussel 29 juli 2014, AR 14/352/C, onuitg.
1621
S. KEUNEN en D. CUYPERS, “Zorgen over zorg. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap (VAPH) onder juridisch vuur”, Soc. Kron. 2015/8.
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bestuurshandeling een ogenschijnlijke foutieve aantasting van subjectieve rechten
inhoudt.1622
7.5.3.3.

Marginale controle van de arbeidsgerechten?

In de context van het toekennen van een status PTB zijn recent een aantal
procedures gekend.1623 Deze rechtspraak benadrukt de marginale bevoegdheid van
de arbeidsgerechten. De beslissingen van de commissies zijn beleidsbeslissingen
van een bestuur waarin een rechter zich niet kan mengen behalve bij kennelijke
onredelijkheid. De rechter kan de beslissing van het bestuur enkel marginaal
toetsen, hij kan inhoudelijk niet beoordelen of de aanvraag van een status PTB
meer prioritair is dan andere aanvragen binnen het geheel van alle aanvragen.1624
Dat bepaalde categorieën van aanvragen voorrang krijgen is een politieke
beslissing. De rechtbank kan uitsluitend nagaan of de beslissing onwettig of
onredelijk is, zij mag zich geenszins in de plaats stellen van de RPC’s gelet op het
beginsel van de scheiding der machten.1625 Cassatierechtspraak stelt dat er geen
beperking is van de discretionaire beoordelingsbevoegdheid van het bestuur,
wanneer de appelrechters op basis van de door hen gedane vaststellingen oordelen
dat een persoon met een handicap 24 uur op 24 uur permanentie nodig heeft. Met
deze beslissing geeft het Hof van Cassatie aan dat het bestuur bij de uitoefening
van zijn bevoegdheid dient te handelen als een redelijk oordelende
overheidsinstantie. Door alzo te beslissen stelt de rechter zich noch in de plaats
van de administratie, noch tast het haar discretionaire beoordelingsbevoegdheid
aan.1626
Deze uitspraken doen echter een fundamenteel juridisch probleem rijzen. De
vraag rijst immers of men niet in een contradictorische situatie is beland. Enerzijds
stelt men dat de arbeidsgerechten slechts een marginale toetsing uitoefenen op een
administratieve beslissing. Anderzijds stelt men dat aan de betrokkene een
subjectief recht wordt toegekend krachtens het VRPH. Bij subjectieve rechten is

1622

Art. 8, 9, 556, 584 en 1039 Ger.W.; Cass. 12 juni 2008, AR C.07.0294.N, www.cass.be; Cass. 2 april
2001, Soc.Kron. 2002, 324; Cass. 9 december 2002, Soc.Kron. 2003, 324; J. PETIT, Sociaal
Procesrecht, Brugge, die Keure, 2007, 607-610.
1623
Voor een gedetailleerde bespreking van de rechtszaken wordt verwezen naar S. KEUNEN en D.
CUYPERS, “Zorgen over zorg. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
onder juridisch vuur”, Soc. Kron. 2015/8.
1624
Arbrb. Gent 5 september 2014, AR 13/938/A, onuitg.; Arbrb. Antwerpen 26 maart 2014, AR
13/2263/A, onuitg.
1625
Arbrb. Antwerpen 26 maart 2014, AR 13/2263/A, onuitg.
1626
Cass. 30 mei 2011, AR S.10.0058.N, Rw 2012, nr. 16, 617.
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de volledige toetsingsbevoegdheid van de rechter de regel waarbij deze evenwel via
de ‘redelijkheidstoets’ voldoende beleidsmarge moet laten aan de overheid. Hier
herhaalt zich de aloude discussie inzake de toetsingsbevoegdheid van de
arbeidsgerechten bij de toekenning van een subjectief recht.1627
De redelijkheidstoets van de arbeidsgerechten is dus niet zo marginaal, wat het
Hof van Cassatie heeft bevestigd in het vermelde arrest van 30 mei 2011. Wel
bestaat geen betwisting over de toetsing van de afdoende motivering van de
beslissing. Niettemin blijft er altijd een marge voor het bestuur waarin de
arbeidsgerechten zich niet kunnen mengen. Dat betreft ook subjectieve rechten.1628
De arbeidsgerechten aarzelen niet om dit te verbinden met de beperkte budgettaire
middelen, waar het Agentschap haar beleid mee moet uitvoeren. Zo oordeelde de
Arbeidsrechtbank van Antwerpen1629 inzake een verzoeker die in 2012 en 2013 een
aanvraag instelde om de status ‘prioritair te bemiddelen’ te verkrijgen. De
ondersteuning van verzoeker weegt te zwaar op zijn sociale omgeving, waardoor
een aanvraag wordt gedaan voor een PAB. De aanvraag kon omwille van
budgettaire redenen niet worden ingewilligd door de RPC.
7.5.3.4.

Motivering van de beslissingen van de RPC’s

De regionale prioriteitencommissies zijn onderworpen aan de bepalingen van de
Formele Motiveringswet1630 en die van het Handvest van de Sociaal Verzekerde.1631
Zelfs indien aangenomen wordt dat de overheid handelt op grond van een
discretionaire bevoegdheid (supra) is zij nog steeds gehouden tot een afdoende
motivering.1632 Bij de motivering is het van belang dat de regionale

1627

Cf. inzake het subjectief “recht op menselijke waardigheid”. D. CUYPERS, B. DEVOS, “De menselijke
waardigheid en de arbeidsgerechten”, TSR, 1999, 495-560;
1628
A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME, J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch
administratief recht, Wolters Kluwer, Mechelen, 2014, 1007-1024.
1629
Arbrb. Antwerpen 26 maart 2014, AR nr. 13/2263/A, onuitg.
1630
Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, BS
12 september 1991; I. OPDEBEEK en A. COOLSAET, “De wet Motivering Bestuurshandelingen: een
korte, maar revolutionaire wet” in I. OPDEBEEK en A. COOLSAET (eds.), Formele Motivering van
Bestuurshandelingen, Brugge, die Keure, 2013, 3-16.
1631
Hoewel Art. 7 Van het Handvest vrij ruim is, blijkt de rechtspraak een voorkeur te hebben voor
verwijzing naar de Wet van 1991: A. VAN REGENMORTEL, “Socialezekerheidsrecht” in I.
OPDEBEEK en A. COOLSAET (eds.), o.c., 373.
1632
A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME, J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch
administratief recht, Wolters Kluwer, Mechelen, 2014, 876-889; I. OPDEBEEK en A. COOLSAET,
“Draagwijdte van de formele motiveringsplicht” in I. OPDEBEEK en A. COOLSAET (eds.), Formele
Motivering van Bestuurshandelingen, Brugge, die Keure, 2013, 148-149.
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prioriteitencommissie voldoende criteria beoordeeld. Zo is in het verleden een
beslissing van de regionale prioriteitencommissie Oost-Vlaanderen vernietigd
omdat in de bestreden beslissing slechts naar vijf criteria werd verwezen, terwijl de
uitvoeringsrichtlijnen van het VAPH eisen dat bij de beoordeling van de aanvraag
minimaal aan acht criteria wordt getoetst.1633
De motiveringsplicht vereist niet dat de RPC in haar beslissing in concreto
verwijst naar medische gegevens van andere dossiers die volgens haar wel prioriteit
verdienen. Hierdoor zou de privacy van derden worden geschonden.1634 In de
evenwichtsoefening tussen de formele motiveringsplicht enerzijds en eerbied voor
het privéleven anderzijds, kan het VAPH, met inachtneming van art. 8 EVRM, art.
22 Gw, art. 4 Motiveringswet en de Europese richtlijn 95/461635, aldus niet worden
verweten om enkel te verwijzen naar het dossier en het ingewonnen advies van de
regionale prioriteitencommissie om de aanvragen te weigeren.1636
7.5.3.5.

Interne beroepsprocedure via de heroverwegingscommissie zorgregie

Tegen de weigering om een zorgvraag de status PTB toe te kennen, kan beroep
worden aangetekend bij de heroverwegingscommissie zorgregie. Het beroep moet
worden ingesteld binnen twee maanden na ontvangst van de
weigeringsbeslissing.1637 Personen met een handicap hebben het recht om gehoord
te worden door de heroverwegingscommissie.1638 De heroverwegingscommissie

1633

Uitvoeringsrichtlijn Zorgregie 1 januari 2012; Arbrb. Gent 5 september 2014, AR 13/938/A, onuitg.
Arbrb. Dendermonde (afd. Sint-Niklaas) 11 juni 2014, AR 13/1083/A, onuitg.
1635
Richtl. 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, Pb.L.
23 november 1995, afl. 281, 31-50.
1636
Arbrb. Dendermonde (afd. Sint-Niklaas) 11 juni 2014, AR 13/1083/A, onuitg.
1637
Art. 20/3, eerste lid BVR 17 maart 2006 betreffende de regie van de zorg en bijstand tot sociale
integratie van personen met een handicap en betreffende de erkenning en subsidiëring van een
Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap als ingevoegd door art. 6
BVR 9 januari 2015 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006
betreffende de regie van zorg en bijstand tot de sociale integratie van personen met een handicap
en betreffende de erkenning en subsidiëring van een Vlaams Platform van verenigingen van
personen met een handicap, wat betreft de invoering van de beroepsprocedure en de verankering
van de toetsingscriteria, BS 29 januari 2015.
1638
Art. 20/3, vijfde lid BVR 17 maart 2006 betreffende de regie van de zorg en bijstand tot sociale
integratie van personen met een handicap en betreffende de erkenning en subsidiëring van een
Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap als ingevoegd door art. 6
BVR 9 januari 2015 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006
betreffende de regie van zorg en bijstand tot de sociale integratie van personen met een handicap
en betreffende de erkenning en subsidiëring van een Vlaams Platform van verenigingen van
1634
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gaat na of de regionale prioriteitencommissie de criteria correct heeft beoordeeld
en baseert zich daarvoor uitsluitend op feiten en gegevens die aan de RPC werden
voorgelegd. In haar beoordeling houdt de heroverwegingscommissie rekening met
het beschikbare budget en het vastgestelde quotum voor de RPC die de bestreden
beslissing heeft genomen.1639 Indien zij oordeelt dat de toetsing niet correct is
uitgevoerd, kan zij binnen het quotum dat het VAPH heeft vastgesteld een status
PTB toekennen.1640
De heroverwegingscommissie zorgregie zou samengesteld moeten zijn tegen
1 september 2015 en bestaan uit personen die lid zijn of zijn geweest van een
regionale prioriteitencommissie.1641 De commissie moet operationeel zijn op
1 februari 2016.1642

personen met een handicap, wat betreft de invoering van de beroepsprocedure en de verankering
van de toetsingscriteria, BS 29 januari 2015.
1639
Art. 20/3, derde lid BVR 17 maart 2006 betreffende de regie van de zorg en bijstand tot sociale
integratie van personen met een handicap en betreffende de erkenning en subsidiëring van een
Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap als ingevoegd door art. 6
BVR 9 januari 2015 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006
betreffende de regie van zorg en bijstand tot de sociale integratie van personen met een handicap
en betreffende de erkenning en subsidiëring van een Vlaams Platform van verenigingen van
personen met een handicap, wat betreft de invoering van de beroepsprocedure en de verankering
van de toetsingscriteria, BS 29 januari 2015
1640
Art. 20/3, vierde lid BVR 17 maart 2006 betreffende de regie van de zorg en bijstand tot sociale
integratie van personen met een handicap en betreffende de erkenning en subsidiëring van een
Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap als ingevoegd door art. 6
BVR 9 januari 2015 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006
betreffende de regie van zorg en bijstand tot de sociale integratie van personen met een handicap
en betreffende de erkenning en subsidiëring van een Vlaams Platform van verenigingen van
personen met een handicap, wat betreft de invoering van de beroepsprocedure en de verankering
van de toetsingscriteria, BS 29 januari 2015.
1641
Art. 8 BVR 9 januari 2015 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006
betreffende de regie van zorg en bijstand tot de sociale integratie van personen met een handicap
en betreffende de erkenning en subsidiëring van een Vlaams Platform van verenigingen van
personen met een handicap, wat betreft de invoering van de beroepsprocedure en de verankering
van de toetsingscriteria, BS 29 januari 2015.
1642
Art. 20/3, tweede lid BVR 17 maart 2006 betreffende de regie van de zorg en bijstand tot sociale
integratie van personen met een handicap en betreffende de erkenning en subsidiëring van een
Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap als ingevoegd door art. 6
BVR 9 januari 2015 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006
betreffende de regie van zorg en bijstand tot de sociale integratie van personen met een handicap
en betreffende de erkenning en subsidiëring van een Vlaams Platform van verenigingen van
personen met een handicap, wat betreft de invoering van de beroepsprocedure en de verankering
van de toetsingscriteria, BS 29 januari 2015.
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7.6. BEMERKINGEN, WERKPUNTEN EN
AANBEVELINGEN TEN AANZIEN VAN HET PVFDECREET
Het Interfederaal Gelijkekansencentrum en diverse belangenorganisaties hebben
enkele bemerkingen geuit in de context van het nieuwe decreet.
Het decreet vertrekt vanuit de idee dat personen met een handicap o.a. moeten
terugvallen op hun sociale omgeving. De verwachtingen van de overheid ten
opzichte van die sociale omgeving mogen evenwel niet onrealistisch zijn. Personen
met een handicap hebben recht op inclusie in die zin dat zij dezelfde kansen
moeten krijgen als anderen om deel te nemen aan de samenleving. Inclusie
betekent niet dat personen met een handicap in hoofdorde op hun sociaal netwerk
en reguliere diensten een beroep moeten doen voor hun ondersteuning. Zij willen
uiteraard deel uitmaken van de samenleving, maar willen niet (nog) afhankelijker
worden van hun sociaal netwerk. De overheid houdt hiermee best rekening bij
haar verwachtingen van de binnenste cirkels in het model van de concentrische
cirkels.1643
Voor het basisondersteuningsbudget (BOB) rijst een bedenking bij het
loskoppelen van het budget met de individuele zorgnood.1644 Het BOB is een
forfaitair bedrag en is bijgevolg voor een diverse groep van personen met een
handicap identiek. Er wordt geen differentiatie aangebracht in de hoogte van het
bedrag naargelang de zorgnood. De ontvanger van het BOB kan het gebruiken
voor alle kosten, uitgezonderd de medische hulp- en dienstverlening.1645

1643

Advies van het Centrum voor Gelijkheid van kansen en racismebestrijding over het voorontwerp
van decreet over de Persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot
hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met
een
handicap,
raadpleegbaar
via
www.diversiteit.be/sites/default/files/documents/article/adviespvf2-b.docx, 9-10; GRIP VZW,
HAZO VZW, NEMA VZW, OUDERS VOOR INCLUSIE VZW, “Decreet Persoonsvolgende
Financiering: 10 bezorgdheden en aanbevelingen”, februari 2014, 3-4 (raadpleegbaar via
www.gripvzw.be/pab-pgb/pgb/938-pvf-10-bezorgdheden-en-aanbevelingen.html).
1644
Advies van het Centrum voor Gelijkheid van kansen en racismebestrijding over het voorontwerp
van decreet over de Persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot
hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met
een
handicap,
raadpleegbaar
via
www.diversiteit.be/sites/default/files/documents/article/adviespvf2-b.docx, 8; GRIP VZW,
HAZO VZW, NEMA VZW, OUDERS VOOR INCLUSIE VZW, “Decreet Persoonsvolgende
Financiering: 10 bezorgdheden en aanbevelingen”, februari 2014, 13.
1645
Art. 2, 2° Decr.Vl. 25 april 2014 houdende persoonsvolgende financiering voor personen met een
handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor
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Dit gaat in tegen het principe van budgetten op maat van het individu. Vanuit de
gedachtegang van het VRPH verdient het aanbeveling om alle ondersteuning van
personen met een handicap gekoppeld te houden aan de individuele
ondersteuningsnood.1646 Anderzijds wordt er toch een differentiatie aangebracht
in de individuele ondersteuningsnood via het geheel van de Vlaamse
Zorgverzekering. Personen die zwaar zorgbehoevend zijn, zouden aanspraak
moeten kunnen maken op een bijkomende premie die cumuleerbaar is met het
BOB.
Daarnaast moet de houder van een BOB niet verantwoorden wat hij doet met
het budget.1647 Er bestaat geen enkele garantie dat de overheidsgelden effectief
gebruikt worden voor zorg en ondersteuning. Gelet op het grotere armoederisico
bij personen met een handicap1648 bestaat de kans dat het BOB aan leefkosten
wordt gespendeerd in plaats van aan zorg en ondersteuning. De overheid zou
ervoor kunnen opteren een systeem uit te werken waarin de budgethouder op een
administratief en gebruiksvriendelijke wijze verantwoording moet afleggen voor
de besteding van zijn budget. Anderzijds wordt aangehaald dat het gebrek aan
verantwoording van de eerste trap een zeer toegankelijke trap maakt die niet veel
administratieve rompslomp vraagt, wat maakt dat al van bij het ontstaan van een
hulpvraag of probleem snel een zekere ondersteuning aanwezig is.1649 Het gebrek
aan verantwoording is in overeenstemming met het VRPH dat personen met een

personen met een handicap, BS 28 augustus 2014; MvT, Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2429/1, 1718.
1646
Advies van het Centrum voor Gelijkheid van kansen en racismebestrijding over het voorontwerp
van decreet over de Persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot
hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met
een
handicap,
raadpleegbaar
via
www.diversiteit.be/sites/default/files/documents/article/adviespvf2-b.docx, 8-9.
1647
Advies van het Centrum voor Gelijkheid van kansen en racismebestrijding over het voorontwerp
van decreet over de Persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot
hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met
een
handicap,
raadpleegbaar
via
www.diversiteit.be/sites/default/files/documents/article/adviespvf2-b.docx, 8.
1648
Zie o.a. World Health Organization, World Health Assembly, A66/12 van 11 maart 2013,
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_12-en.pdf?ua=1;S MITRA, A. POSARAC en
B. VICK, “Disability and Poverty in Developing Countries: A Multidimensional Study”, World
Development 2013, Vol. 41, 1-18; HANDILAB, Effectiviteit van de inkomensvervangende en
integratietegemoetkomingen, Leuven, september 2012, 185 p. (raadpleegbaar via:
www.kuleuven.be/lucas/pub/publi_upload/2012_eindrapport%20HANDILAB%20LUCAS%20
effectiviteit%20IVT%20IT_def.pdf).
1649
Advies van de Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid, Gezin, Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr.
2429/1, 75.
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handicap de regie over hun eigen leven wil geven. Zij krijgen, in het kader van het
BOB, het vertrouwen en de verantwoordelijkheid om het budget te gebruiken
waarvoor het is bedoeld.
Met betrekking tot het basisondersteuningsbudget kan de Vlaamse Regering
tot en met het begrotingsjaar 2020 extra aanvullende voorwaarden bepalen.1650 De
aanvullende voorwaarden waren beter bij decreet geregeld om de rechtszekerheid
te vergroten. Het is momenteel afwachten welke voorwaarden de Vlaamse
Regering via besluit gaat opnemen. De vraag kan gesteld worden of de regering
niet beter had geopteerd voor een geleidelijke invoering van het BOB per groep.
Tot 2020 blijft er onduidelijkheid bestaan, hoewel een besluit van de Vlaamse
Regering de rechtsonzekerheid kan doen afnemen.
Principieel bestaat er in trap twee een vrije keuze tussen het cashbudget, de
voucher of een combinatie van beiden.1651 Op basis van artikel 10 PVF-decreet kan
het VAPH in bepaalde gevallen het cashbudget omzetten in een voucher.1652 Het
Interfederaal Gelijkekansencentrum en belangenorganisaties stellen zich de vraag
of dit verenigbaar is met het VRPH.1653 Degenen die een cashbudget niet
zelfstandig kunnen beheren, zouden het recht hierop niet ambtshalve ontnomen
mogen worden. De betrokken persoon dient op verzoek of na vaststelling van
problemen passend ondersteund te worden om wel met het cashbudget te kunnen
omgaan. De omzetting kan evenwel slechts uitzonderlijk gebeuren. Indien het
VAPH opmerkt dat een persoon onzorgvuldig omgaat met de besteding van zijn
budget, worden er eerst begeleidende maatregelen opgelegd voor de besteding en
het beheer van het cashbudget. Hierbij valt te denken aan de ondersteuning van
de dienst budgetbeheer of bijstand door een bijstandsorganisatie. Indien blijkt dat
de begeleidende maatregelen niet volstaan, zal het VAPH slechts als ultimum
remedium het cashbudget kunnen omzetten in een voucher. Er wordt dus wel
degelijk voorzien in begeleidende maatregelen waarbij ze de persoon met een

1650

Art. 4, derde lid PVF-decreet.
Art. 10 Decreet Persoonsvolgende Financiering.
1652
Deze gevallen worden bepaald door de Vlaamse regering in de nog te maken uitvoeringsbesluiten.
1653
Advies van het Centrum voor Gelijkheid van kansen en racismebestrijding over het voorontwerp
van decreet over de Persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot
hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met
een
handicap,
raadpleegbaar
via
www.diversiteit.be/sites/default/files/documents/article/adviespvf2-b.docx; GRIP VZW, HAZO
VZW, NEMA VZW, OUDERS VOOR INCLUSIE VZW, “Decreet Persoonsvolgende Financiering: 10
bezorgdheden en aanbevelingen”, februari 2014, www.gripvzw.be/pab-pgb/pgb/938-pvf-10bezorgdheden-en-aanbevelingen.html.
1651
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handicap helpen met het beheer en hen opleiden om het in de toekomst terug zelf
te beheren.
Met betrekking tot het toezicht op de naleving van de bepalingen in het decreet
persoonsvolgende financiering verkrijgen persoonsleden van de Zorginspectie de
wettelijke mogelijkheid om de lokalen die door de aanvrager worden gebruikt in
het kader van het budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en
ondersteuning, met inbegrip van de door de aanvrager bewoonde lokalen,
controlebezoeken te laten uitvoeren.1654 Het is de vraag of deze mogelijkheid het
principe van de onschendbaarheid van de woning niet overtreedt. De Raad van
State had in haar advies reeds aanbevolen om te voorzien in bijzondere
waarborgen met betrekking tot het betreden van plaatsen die, zelfs al zijn zij geen
‘woning’ in de klassieke zin, toch vallen onder de waarborgen bedoeld in art. 8
EVRM.1655
De Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin stelt het budgettair
kader in vraag. Het decreet geeft geen inzicht in het budget dat nodig is voor de
uitvoering van de garantie op zorg voor elke persoon.1656 De Vlaamse Regering
gaat uit van de prognose dat er in 2020 in totaal 120.000 personen zullen zijn met
een beperking en een ondersteuningsnood. 70.000 personen zullen voldoen aan de
criteria van de eerste trap, het basisondersteuningsbudget en 50.000 personen
zullen voldoen aan de criteria van de tweede trap, het budget voor de nietrechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning. Om deze realisatie in de
toekomst mogelijk te maken voorziet de Vlaamse Regering een uitbreidingsbedrag
van 330 miljoen euro voor de legislatuur 2014-2019. Dat bedrag gaat in de
komende jaren integraal naar personen met een erkende handicap.1657 Dit staat in
contrast met de besparingen waarmee instellingen voor personen met een
beperking worden geconfronteerd. Zij moeten samen 13,5 miljoen euro
besparen.1658 Het Vlaams Welzijnsverbond hoopt dat deze besparing slechts
eenmalig is, aangezien ze nu reeds vreest dat er meer moet doorgerekend worden
aan de gebruikers.1659

1654

Art. 20, tweede lid Decreet Persoonsvolgende Financiering.
Adv.RvS, Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2429/1, 123.
1656
Advies van de Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid, Gezin, Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr.
2429/1, 74.
1657
Vl.Reg., Persmededeling van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin, 9 februari 2015.
1658
T. PEETERS, “Instellingen voor gehandicapten moeten zwaar snoeien”, De Morgen 2 maart 2015, 1
en 6.
1659
T. PEETERS, “Instellingen voor gehandicapten moeten zwaar snoeien”, De Morgen 2 maart 2015, 1
en 6.
1655
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Het extra budget van 330 miljoen euro gaat deels gebruikt worden voor de
kosten van het basisondersteuningsbudget. Het Vlaams Gebruikersoverleg voor
Personen met een Handicap is van mening dat deze gelden niet mogen wegvloeien
naar het BOB. De 330 miljoen euro is slechts een gedeeltelijke oplossing voor het
wachtlijstenprobleem stelt de organisatie. Wanneer die middelen dan ook nog
ingezet worden voor de opstart van het BOB wordt het aantal actieve wachtenden
die een oplossing geboden kan worden nog kleiner.1660
Het persoonsgebondenbudget wordt uitgedrukt in budgetcategorieën die
worden vastgesteld op basis van het ondersteuningsplan en de objectief
vastgestelde zorgnood. De budgethoogtes en budgetcategorieën van de
persoonsvolgende financiering moeten nog worden vastgesteld door de Vlaamse
Regering.1661 Het is essentieel dat er bij de bepalingen van de categorieën rekening
wordt gehouden met de vereiste van het zorgcontinuüm.
Eveneens met betrekking tot het persoonsgebonden budget moet aandacht
worden besteed aan de beperkte bestedingsvrijheid van een voucher. Zoals gezegd
kan de voucher enkel gebruikt worden in de door het VAPH erkende diensten en
voorzieningen.1662 Dit is een inperking van de bestedingsvrijheid van de
handicapspecifieke toegekende middelen en stemt niet overeen met het principe
van bestedingsvrijheid in het VRPH.1663
Een laatste opmerking betreft de toekenningsvoorwaarden voor het verkrijgen
van een status PTB. Het besluit van de Vlaamse Regering van 9 januari 2015 heeft
deze voorwaarden vastgelegd. Een eerste aspect betreft het cumulatief karakter van
de toekenningsvoorwaarden. De aanvrager moet aan elke afzonderlijke
voorwaarde voldoen vooraleer hij een status PTB kan toegewezen krijgen. Het
cumulatief karakter van de criteria kan voor een uitsluitend effect zorgen van
personen met een handicap.
Er moet een duidelijke kloof bestaan tussen de zorg en ondersteuning die de
persoon met een handicap nu ontvangt en de zorg en ondersteuning die

1660

X., “Spendeer extra middelen voor personen met handicap niet aan algemene toelage (VGHP),
Belga 23 januari 2015; X. Brief VGHP – “Begrijpen bezorgdheden en zullen er rekening mee
houden” (Vandeurzen), Belga 23 januari 2015; X., Brief VGHP – “Verenigingen hebben zich vast
laten zetten” (GRIP), Belga 23 januari 2015; X., Brief VGHP – “Onzekerheid knaagt aan
draagvlak voor verandering (sp.a), Belga 23 januari 2015; X., Brief VGHP – “Ontgoocheld, maar
niet verrast” (Van den Brandt), Belga 23 januari 2015.
1661
Vl. Reg., Persmededeling van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin, 9 februari 2015.
1662
Art. 12 PVF-decreet.
1663
Advies van het Centrum voor Gelijkheid van kansen en racismebestrijding over het voorontwerp
van decreet over de Persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot
hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met
een
handicap,
raadpleegbaar
via
www.diversiteit.be/sites/default/files/documents/article/adviespvf2-b.docx, 10.
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noodzakelijk is. In een concreet geval heeft een persoon met een handicap een heel
netwerk dat hem ondersteunt zonder daarvoor financiële compensatie te krijgen.
Op het moment dat de persoon met een handicap hen financieel wenst te
compenseren, zal hij op basis van de criteria geen status PTB zorgvraag krijgen.
Dit omdat geen duidelijke kloof zal ontstaan tussen de huidige zorg en
ondersteuning en de zorg en ondersteuning die noodzakelijk is. Het netwerk
wordt alzo zwaarder belast zonder financiële tussenkomst, terwijl het VRPH net
de versterking van het sociaal netwerk tot doel heeft. De Vlaamse Regering zou
ervoor kunnen opteren om naast de criteria van urgentie, rekening te houden met
het criterium van de bovengebruikelijke zorg. Waarbij bovengebruikelijke zorg
rekening houdt met de belasting op het sociaal netwerk en op die manier ervoor
zorgt dat wanneer een persoon met een handicap al jaren ondersteund wordt door
zijn ouders, maar geen status PTB kan krijgen, in de toekomst toch mogelijk moet
maken dergelijke status toe te kennen. Ook al bestaat er geen verschil in de zorg
en ondersteuning die de persoon nu ontvangt en deze die noodzakelijk is.
Een andere bemerking omtrent de criteria is de ambiguïteit rond bepaalde
begrippen zoals ‘onhoudbaar’, ‘op korte termijn’, ‘geen perspectief op gepaste zorg
en ondersteuning’ en ‘de overschrijding van de draagkracht van het sociaal
netwerk’. Het VAPH kan deze begrippen in haar protocol prioriteiten best
verduidelijken om meer rechtszekerheid te bekomen en interpretatieverschillen te
vermijden.
Om het decreet Persoonsvolgende Financiering in de praktijk uitvoerbaar te
maken, zijn er nog uitvoeringsbesluiten nodig. Deze uitvoeringsbesluiten volgen
in 2015 en 2016 conform de geleidelijke invoering van PVF voor meerder- en
minderjarigen.1664 Het is afwachten in welke mate het decreet tegemoet komt aan
de wachtlijsten die momenteel bestaan in de zorgsector. De uitdaging voor het
beleid ligt in het bieden van voldoende zorg en ondersteuning aan personen met
een handicap zodat zij als volwaardige individuen kunnen participeren. Het
oplossen van de wachtlijsten is hierin een kernpunt. De essentiële vraag is of het
decreet deze uitdaging afdoende kan beantwoorden.1665

1664
1665

Vr. en Antw., Vl.Parl. 2014-15, 19 november 2014 (Vr. nr. 135 E. VAN DEN BRANDT).
B. VERSCHUERE, Welzijn in Vlaanderen. Beleid, bestuurlijke organisatie en uitdagingen, Brugge, die
Keure, 2014, 70-71; zie ook Hand. Vl.Parl. 2014-15, nr. 25 (Actualiteitsdebat over het
basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap).
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7.7. BEROEP TOT GEDEELTELIJKE VERNIETIGING PVFDECREET BIJ HET GRONDWETTELIJK HOF
Voor het Grondwettelijk Hof is een verzoekschrift ingediend tot gedeeltelijke
vernietiging van het decreet persoonsvolgende financiering. Het verzoek gaat uit
van de vzw Iedereen Bezorgd en beargumenteert dat het PVF-decreet de grondwet,
het VRPH en het HESH schendt. Het verzoekschrift is later bijgetreden door de
transversale burgenrechtenorganisatie GRIP en de politieke partij Groen.1666 Het
decreet zou volgens verzoekers niet tegemoet komen aan de gepretendeerde
doelstellingen, zou de dramatische toestand van het gebrek aan adequate zorg
bestendigen en zou gericht zijn op het afwentelen van de zorg op het gezin en het
sociaal netwerk van personen met een handicap.1667 Het verzoekschrift strekt tot
vernietiging van de artikelen 3 t.e.m. 6, artikelen 8 t.e.m. 16 en artikel 41 van het
decreet persoonsvolgende financiering.
Het ligt niet in de draagwijdte van dit boek om in extenso in te gaan op de
ingediende middelen. Vandaar opteren we voor een overzicht van de grieven
zonder deze juridisch te beoordelen. Het is afwachten op de uitspraak van het
Grondwettelijk Hof inzake dit verzoekschrift. Uit het verleden blijkt wel dat het
Grondwettelijk Hof eerder terughoudend is in zaken die betrekking hebben op de
beleidsmarge van de overheid.

7.7.1. NORMATIEF TOETSINGSKADER
De verzoekende partijen hebben een referentiekader samengesteld waaraan het
Grondwettelijk Hof de aangevochten bepalingen dient te toetsen. Dit
referentiekader vertrekt vanuit artikel 23 van de Grondwet, aangezien het decreet
persoonsvolgende financiering uitvoering geeft aan dit artikel.1668 Het artikel moet
gelezen worden in het licht van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen
met een Handicap, meer bepaald de artikelen 19 (‘zelfstandig wonen en deel
uitmaken van de maatschappij’) en 26 (‘integratie en participatie’). Een tweede
internationale referentienorm is het Herzien Europees Sociaal Handvest waarvan

1666

BELGA, “Ook Groen naar Grondwettelijk Hof tegen decreet persoonsgebonden financiering”, Belga
5 mei 2015; BELGA, “Ook GRIP naar Grondwettelijk Hof tegen decreet persoonsgebonden
financiering”, Belga 5 mei 2015.
1667
Verzoek tot vernietiging van het decreet persoonsvolgende financiering ingediend bij het
Grondwettelijk Hof, rolnummer 6164; T. PEETERS, “Instellingen voor gehandicapten moeten
zwaar snoeien”, De Morgen 2 maart 2015, 1 en 6.
1668
Art. 3 PVF-decreet: “Dit decreet geeft uitvoering aan artikel 23 van de Grondwet en regelt de
persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap.”
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verzoekers de artikelen 14 (‘gebruik van diensten voor sociale zorg’), 15 (‘recht van
persoon met handicap op onafhankelijkheid, sociale integratie en participatie’), 16
(‘recht van gezin op sociale, wettelijke en economische bescherming’) en 30 (‘recht
op bescherming tegen armoede en sociale uitsluiting’) in het referentiekader
opnemen.

7.7.2. MIDDELEN – VERMEENDE SCHENDINGEN
De verzoekende partij voert aan dat de vermelde bepalingen van het decreet
persoonsvolgende financiering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet afzonderlijk
en in samenlezing met artikel 23 Grondwet, artikelen 19 en 26 VRPH en artikelen
14, 15, 16 en 30 HESH schenden. Verzoekende partij voert daartoe onderstaande
middelen aan.
Een eerste middel strekt tot vernietiging van de artikelen 4, 5 en 41 van het
decreet
persoonsvolgende
financiering.
Artikel
4
betreft
de
toekenningsvoorwaarden voor een basisondersteuningsbudget en geeft een
delegatie aan de Vlaamse Regering om tot en met het begrotingsjaar 2020
aanvullende voorwaarden te bepalen. Artikel 5 geeft het VAPH de bevoegdheid te
beslissen of er een duidelijk vast te stellen behoefte is aan zorg en ondersteuning.
Artikel 41 tot slot geeft de Vlaamse Regering de bevoegdheid om het bedrag van
het BOB te bepalen.
De verzoekende partij haalt aan dat er sprake is van een onwettige delegatie
waarvoor geen verantwoording bestaat: “…de voormelde wetsbepalingen schenden
de referentienormen in zoverre zij aan de Vlaamse Regering de zorg toevertrouwen
om voorwaarden en modaliteiten vast te stellen voor de toekenning van een
basisondersteuningsbudget veeleer dan –overeenkomstig het legaliteitsbeginsel – zelf
die voorwaarden en modaliteiten vast te stellen en de minimale waarborgen en
voorwaarden te bepalen voor de uitoefening ervan”. Verzoekende partij voert aldus
aan dat de decreetgever niet zonder meer het aan de regering kan overlaten om de
draagwijdte, de toekenningsvoorwaarden en het personele toepassingsgebied van
deze rechten te bepalen. Zij zien voor geen enkele machtiging een redelijke
verantwoording. De ontstentenis aan precieze en objectieve criteria geformuleerd
door de decreetgever houden volgens verzoekers een schending in van het
legaliteitsbeginsel.
Het tweede middel strekt tot vernietiging van de artikelen 4, 5 en 6 van het
decreet persoonsvolgende financiering. Deze artikelen handelen over de
toekenningsvoorwaarden van het BOB. Verzoekende partij haalt aan dat
bovenvermelde artikelen een onverantwoord verschil in behandeling creëren en
alzo de referentienormen schenden. Volgens verzoekende partij creëren deze
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artikelen een verschil in behandeling tussen de persoon met een handicap die recht
heeft op een BOB als sociale tegemoetkoming en de persoon die recht heeft op een
andere sociale tegemoetkoming onder het decreet van 13 juli 2012 houdende de
Vlaamse sociale bescherming. Het verschil in behandeling zou erin bestaan dat de
persoon met een handicap zijn recht, minstens tot 2020, enkel effectief kan
uitoefenen wanneer deze tevens voldoet aan aanvullende voorwaarden te bepalen
door de Vlaamse Regering in functie van het beschikbare budget, terwijl de
persoon die recht heeft op een andere sociale tegemoetkoming dit recht effectief
en onvoorwaardelijk kan uitoefenen.
Het derde middel betreft de artikelen 8, 13 en 16 van het decreet. Artikel 8
bepaalt de toelatingsvoorwaarden voor een budget voor niet-rechtstreeks
toegankelijke zorg en ondersteuning. Artikelen 13 en 16 van het decreet geven de
Vlaamse Regering de bevoegdheid om voorwaarden en procedures vast te stellen
met betrekking tot de toekenning van een budget voor de niet-rechtstreeks
toegankelijke zorg en ondersteuning. Aangehaalde artikelen zouden de
referentienormen schenden aangezien de decreetgever niet conform het
legaliteitsbeginsel zelf de voorwaarden en modaliteiten vast te stellen en de
minimale waarborgen en voorwaarden te bepalen voor de uitoefening.
Verzoekende partij haalt een schending van het legaliteitsbeginsel aan, aangezien
de decreetgever het aan de Vlaamse Regering overlaat om de belangrijkste
voorwaarden en modaliteiten voor de toekenning te regelen.
Het vierde middel roept een afbreuk in aan de standstill verplichting van de
overheid. Het middel strekt tot vernietiging van artikelen 3 t.e.m. 6, 8 t.e.m. 13 en
15 t.e.m. 16 van het decreet persoonsvolgende financiering. De bepalingen zouden
afbreuk doen aan de standstillverplichting doordat het een systeemwijziging
invoert waarbij de sociale bescherming van bepaalde personen met een handicap
aanzienlijk wordt verminderd. Financiële argumenten zouden de voornaamste
argumenten zijn die aan de basis liggen van het decreet. Door de vermindering van
tegemoetkomingen vanuit de overheid aan bepaalde personen met een handicap
overeenkomstig het nieuwe financieringssysteem zou de decreetgever de
standstillverplichting miskennen.
Het vijfde middel is gericht op artikelen 8 en 16 van het decreet, in die zin dat
zij een onverantwoord verschil in behandeling creëren tussen twee personen met
identiek dezelfde handicap naargelang zij al dan niet ondersteuning krijgen vanuit
hun gezin of hun sociaal netwerk. Het betreft het aspect van de al dan niet
prioritaire toekenning. Een persoon met een handicap die niet kan aantonen dat
de kloof tussen de mogelijkheden van het eigen draagvlak en de
ondersteuningsnood niet te overbruggen valt en precair is, verkrijgt geen recht op
een prioritaire toekenning van een budget voor de niet-rechtstreeks toegankelijke
zorg en ondersteuning. Terwijl een persoon met een handicap die wel kan
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aantonen dat er een onoverbrugbare kloof is, wel zo’n prioritaire toekenning en
bijhorend budget krijgt. Verzoeker stelt dat de decreetgever het tegengestelde
nastreeft van wat in het VRPH en het ESH wordt beoogd, namelijk inclusie in de
samenleving en vrije keuze van de persoon met een handicap tussen de
verschillende soorten zorg.
Het zesde en laatste middel strekt tot vernietiging van de artikelen 8, 15 en 16
van het decreet. Zij zouden een onverantwoord verschil in behandeling creëren
tussen twee personen met een handicap van wie is vastgesteld dat zij een
geobjectiveerde nood hebben aan zorg en ondersteuning die de duur, de intensiteit
en de frequentie van de rechtstreeks toegankelijke zorg overschrijdt, waarbij aan
de ene wel en aan de andere geen budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg
wordt toegekend, afhankelijk van de provincie waarin de persoon met een
handicap leeft en het beschikbare budget dat de Vlaamse Regering aan die
provincie heeft toegekend. Dit onderscheid is volgens verzoeker discriminerend
waarvoor volgens hen geen objectieve en redelijke verantwoording bestaat.
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1.

CENTRALE ONDERZOEKSVRAAG:
DE DYNAMIEK VAN HET VRPH

Dit boek bestudeert hoe het Vlaamse beleid zich verhoudt tot het VN-Verdrag
inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH) en heeft als centrale
onderzoeksvraag in welke mate het Vlaamse beleid de inclusie van personen met
een handicap bevordert. Het voorliggende boek is met betrekking tot de drie
deelgebieden (onderwijs, arbeid en zorg) een eerste gefragmenteerde toetsing aan
het Verdrag. Door de ratificatie van Vlaanderen zijn de ingesloten
verdragsverplichtingen onderdeel geworden van de Vlaamse rechtsorde. Het
opzet van deze studie bestaat er bijgevolg in na te gaan welke stappen de Vlaamse
regelgever reeds heeft genomen ter implementatie van de verdragstekst en welke
stappen ze nog dient te ondernemen.
Voor de uitvaardiging van het VRPH ressorteerden personen met een
handicap onder de universele mensenrechtenverdragen, zoals o.a. de Universele
Verklaring voor de Rechten van de Mens, het Europees Verdrag voor de Rechten
van de Mens, het Herzien Europees Sociaal Handvest, het Verdrag van de
Verenigde Naties tegen rassendiscriminatie, het Verdrag inzake Economische,
Sociale en Culturele Rechten, het Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten,
het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Wat in al deze
verdragen een constante is, is het feit dat discriminatie op basis van bepaalde
beschermde gronden verboden is. Handicap valt, al dan niet expliciet vernoemd,
onder deze beschermde gronden. Personen met een handicap hebben evenveel
rechten en plichten als elk andere persoon in onze samenleving. Zij moeten onder
andere het recht op zorg, onderwijs, arbeid en vrije meningsuiting op gelijke wijze
als elk ander individu genieten. Daarnaast bestonden een aantal soft law
instrumenten die zich specifiek richtten tot de (precaire) mensenrechtenpositie
van deze grote groep mensen. Langzamerhand groeide echter het besef dat er nood
was aan een bindend juridisch instrument. Naar schatting - afhankelijk van de
gehanteerde definitie - heeft 15% van de totale wereldpopulatie één of andere
handicap. Met de uitwerking van het Verdrag kwam dit afdwingbaar instrument
er en werden de rechten van personen met een handicap meer zichtbaar. Dit
internationaal instrument vormde daarnaast de ultieme bevestiging van de
paradigmawijziging, zijnde niet het individu heeft een handicap, maar wel de
samenleving omdat ze er niet in slaagt de menselijke diversiteit te accommoderen.
De ratio legis van de Verdragstekst bestond niet in de creatie van nieuwe rechten,
hoewel dit op een aantal punten moet worden genuanceerd, maar in de hertaling
van bestaande rechten. Op die manier bestaat een groot verwantschap met de
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hierboven aangestipte mensenrechtenteksten. Het VRPH dient dan ook te worden
aanzien als een levend instrument dat door interpretatie van en kruisbestuiving
met andere instrumenten de nieuwe benaderingswijze van handicap
verdragsrechtelijk heeft verankerd.1669
Het enthousiasme ten overstaan van het Verdrag was groot. Het overgrote deel
van de landen ging meteen over tot de ondertekening en ratificering van deze
mensenrechtentekst. Dit is een belangrijke indicatie dat iedereen bezorgd is over
de maatschappelijke positie van personen met een handicap. Ook de Europese
Unie en de Belgische federale overheid en gefedereerde entiteiten werden
bijzonder snel partij bij het Verdrag. Door het hoge aantal landen dat partij is, heeft
het Verdrag een hoge normerende positie. Wat door vele verdragspartijen uit het
oog werd verloren, is dat de ratificering ook moet leiden tot de daadwerkelijke
uitvoering ervan in de nationale rechtsorde. Uit het gevoerde onderzoek bleek dat
Vlaanderen met betrekking tot bepaalde beleidsdomeinen tot op heden nog eerder
verkeerd in de beginfase van de uitvoering van het VRPH.
Aanbeveling 1
Het verdient aanbeveling op het Vlaamse niveau het VRPH meer bekendheid te geven, gezien het niet
alleen principieel, maar ook een grote praktische impact heeft in de juridische orde. Deze
bekendmaking dient op een toegankelijke manier te gebeuren zodat ook het doelpubliek (o.a.
personen met een handicap en de betrokken beleidsactoren) wordt bereikt.

1669

Zie supra deel I.
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2.

JURIDISERING

Het VRPH bevestigt het sociale model van handicap en neemt (juridisch) afstand
van het medische model. Deze hedendaagse benadering beklemtoont de
mogelijkheden, individuele waardigheid, sociale solidariteit en persoonlijke
autonomie voor personen met een handicap. Het impliceert dat de persoon met
een handicap zich niet langer aan de maatschappij moet aanpassen, maar dat de
maatschappij zich aan de persoon moet adapteren.
Met de ratificatie van het VRPH rest geen twijfel dat personen met een
handicap op talrijke vlakken rechten hebben en zich niet langer tevreden moeten
stellen met ‘gunsten’. Deze vernieuwde opvatting leidde reeds tot juridische
procedures tegen Vlaamse instellingen. Een sluitende lijst van gecreëerde
subjectieve rechten is niet mogelijk omwille van de bestaande discussie over de
directe werking van de Verdragstekst. Ten dele schrijft dit Verdrag zich in binnen
de traditie van de sociaaleconomische grondrechten in bepaalde internationale
verdragen. Aan deze verdragen wordt traditioneel minder directe werking
toegekend, omdat de uitwerking ervan gradueel zal verlopen in verhouding tot de
beschikbare middelen die een staat kan vrijmaken. Inzake sociaaleconomische
grondrechten is de beleidsmarge van lidstaten immers in de regel groter dan bij
klassieke grondrechten. Niettemin is de strikte afbakening tussen vrijblijvende
sociale grondrechten en klassieke grondrechten aan herziening toe. Via diverse
rechtsbronnen (Herzien Europees Sociaal Handvest, Handvest Europese
Grondrechten) en vooral hun interpretatie en toepassing via hoge rechtscolleges
(Hof van Justitie, Europees Comité Sociale Rechten, Grondwettelijk Hof)
verwerven deze nieuwe rechten steeds vaker impact in de nationale rechtsorde.
Het VRPH karakteriseert deze verschuiving. Steeds vaker wordt erkend dat deze
rechten hetzij direct werken in de interne rechtsorde, hetzij via nationale
bepalingen dienen geïnterpreteerd te worden, zodat zij wel degelijk effectief door
burgers kunnen worden ingeroepen tegen de overheid. Dit heeft tot gevolg dat de
juridische verantwoording tegenover rechtscolleges in sterke mate toeneemt. Een
aantal vonnissen en arresten van Belgische rechtscolleges lazen de Wet van 2007
ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie al meermaals in het licht
van het VRPH. De veelomvattende inhoud van de Verdragstekst sluipt op die
manier de Belgische rechtsorde binnen en vergroot zo de bekendheid ervan.
Uiteindelijk komt het aan de rechter toe de reikwijdte van subjectieve rechten
ten overstaan van de beleidsmarge van de overheid vorm te geven. De kwalificatie
van directe werking en vooral de uitdrukkelijke erkenning van subjectieve rechten
geschiedt door de rechter, maar het spreekt voor zich dat de juridisering
onvermijdelijk is, nu het VRPH wel degelijk in een aantal gevallen subjectieve
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rechten lijkt toe te kennen en de rechtspraak dit (impliciet) lijkt te bevestigen door
concrete vorderingen in te willigen.
Aanbeveling 2
Het is wenselijk dat bij de uitvaardiging van elke rechtsregel de terugkoppeling naar het VRPH wordt
gemaakt. Maatregelen dienen bij het uitschrijven duidelijker te formuleren in hoeverre ze al dan niet
directe werking hebben, dan wel zuiver programmatorisch zijn. Men kan er immers in de regel van
uitgaan, dat zodra rechtsregels voldoende concreet effect hebben of kunnen hebben, zij ook effectief
direct afdwingbare rechten scheppen voor personen met een handicap. Dit is immers de voornaamste
strekking van het Verdrag. Hoewel de interne rechtspraak op verschillende punten nog
verduidelijkingen zal moeten aanbrengen, zullen Vlaamse regels onvermijdelijk door de rechtspraak
getoetst worden aan het VRPH, wat belangrijke beleidsimplicaties kan meebrengen. Er dient dan ook
terdege rekening gehouden te worden met de juridisering van de aanspraken van personen met een
handicap.
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3.

DATAVERZAMELING

In het oog springend bij het gevoerde onderzoek, was de afwezigheid van
systematische dataverzamelingen inzake de juridische gevolgen van dit Verdrag.
Niettemin is dataverzameling luidens het VRPH verplicht. De ontstentenis van
gedetailleerde gegevens is te verklaren doordat -gelet op de complexe
staatsstructuur- het handicapbeleid in handen is van vele verschillende
overheidsinstellingen en zij slechts voor hun specifieke bevoegdheden aan
dataverzameling doen. Verder focussen de bestaande kanalen aan juridische
informatie en databanken zich in te grote mate op federale regelgeving. Hierdoor
zijn de concrete (juridische) implicaties op Vlaams niveau moeilijker in kaart te
brengen.
Voorst werd vastgesteld dat praktijkjuristen tot op heden te weinig kennis
hebben van de concrete inhoud van het Verdrag, wat o.i. te wijten is aan de
ontstentenis van kwalitatief en toegankelijk onderzoek. Bijna nooit wordt enige
link gelegd met het Vlaamse juridische niveau. Het opzet van het gevoerde
onderzoek bestond er bijgevolg in om parallel met de opstelling van dit rapport
enkele kernconcepten op een wetenschappelijke wijze te duiden in een aantal
juridische tijdschriften. Dit bleek noodzakelijk te zijn gelet op de grote techniciteit
van internationaal mensenrecht en de afwezigheid van systematische publicatie
van relevante rechtspraak. Rechters en beleidsmakers worstelen met de concrete
vertaling van abstracte concepten zoals ‘redelijke aanpassingen’. Opvallend is
trouwens dat geen enkele rechter in de concrete afweging van redelijke
aanpassingen in de arbeidssituatie verwijst naar mogelijke Vlaamse
overheidssubsidies ten behoeve van de werkgever.
Aanbeveling 3.a
De inclusie van personen met een handicap vereist een efficiënt en gecoördineerd beleid, waarvoor de
oprichting van een overkoepelend strategisch actieplan handicap, gebaseerd op een coördinatie van
de afzonderlijke actieplannen van bevoegde ministers, noodzakelijk is. In de schoot van het actieplan
moet een orgaan worden opgericht. Dit orgaan heeft als kerntaak de opstelling, uitwisseling en
verspreiding van (juridische) informatie aangaande het VRPH en dit op een toegankelijke wijze. Een
tweede belangrijke taak die aan het orgaan kan worden toebedeeld is de uitwerking van een
transversale gelijke kansen strategie.
Tot slot is het orgaan belast met de screening van bestaande regelgeving die een impact heeft op de
situatie van personen met een handicap. Na de algemeen doorlichting moet de bestaande regelgeving
eventueel aangepast worden aan de verplichtingen binnen het VRPH. Indien de rechten vervat in het
Verdrag niet kunnen worden gegarandeerd door (aanpassingen binnen) bestaande regelgeving, moet
nieuwe regelgeving worden ontwikkeld. Het is van belang dat het orgaan voorziet in een
systematische toetsing van de bestaande en nieuw ontwikkelde regelgeving aan de principes van het
VRPH. Bij deze toetsing is het cruciaal de paradigmawijziging als matrix toetssteen te hanteren.

Intersentia

403

Aanbeveling 3.B
Het Interfederaal Gelijkekansencentrum, wettelijk belast met de onafhankelijke opvolging van het
Verdrag, publiceert heden al een aantal rechterlijke uitspraken. In beginsel is dit een goede zaak, maar
tot op heden gebeurt dit te beperkt en niet systematisch. Het is aan te bevelen dat in de toekomst een
databank wordt opgericht waarin alle handicapgerelateerde juridische beslissingen worden
ingesloten. Bestaande databanken nemen momenteel onvoldoende juridische gegevens op.

Aanbeveling 3.C
Toegankelijkheid is een transversaal aspect in het mensenrechtenverhaal van personen met een
handicap. Toch is ook op vlak van toegankelijkheid geen sprake van een systematische
dataverzameling. Hiermee worden data bedoeld omtrent de toegankelijkheid in de ruime zin en aldus
niet beperkt tot data omtrent de fysieke toegankelijkheid van bijvoorbeeld gebouwen. Er bestaat een
groeiende nood aan meer cijfergegevens die moeten worden vastgelegd via duidelijke doelstellingen
ten aanzien van de overheid. Deze moeten worden gekoppeld aan een termijn voor het bereiken van
de doelstellingen.
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4.

PARADIGMAVERSCHUIVING

De paradigmawijziging zoals juridisch vormgegeven door het VRPH stelt de
persoon met een handicap centraal. Dit leidde tot een fundamentele wijziging in
de onderliggende systeembepalende visie. Hoewel deze wijziging op juridisch vlak
niet altijd even duidelijk aan de oppervlakte verschijnt, is deze verschuiving toch
latent aanwezig in de fundamenten van de verschillende beleidsvlakken. Toch
dient ze onder alle omstandigheden duidelijker naar voren te worden gebracht.
De paradigmashift heeft een fundamenteel karakter. Historisch werd de
handicap
voornamelijk
financieel
gecompenseerd
door
sociale
zekerheidsuitkeringen en indien personen met een handicap daartoe in staat
waren, konden ze bepaalde maatschappelijke aanspraken (bv. recht op arbeid en
onderwijs) in afzonderlijke instellingen uitoefenen. Dit geeft uiting aan het oude
adagium ‘Separate but equal’. Onder de heersende visie van handicap blijven zij
niettemin nood hebben aan financiële ondersteuning, maar deze ondersteuning
dient steeds te kaderen binnen de gedachte dat zij een leven moeten leiden zoals
en samen met andere burgers.
Zowel met betrekking tot onderwijs als arbeid heeft Vlaanderen een sterk
uitgebouwd en genereus gefinancierd parallel circuit voor personen met een
handicap (bv. buitengewoon onderwijs en beschutte werkplaatsen). Deze stevige
institutionele en juridische verankering hebben een remmend effect op de uitbouw
van een inclusieve samenleving. Naar de toekomst toe dienen de beschikbare
middelen te worden aangewend voor de uitbouw van inclusieve, maatschappelijke
structuren. Hier kan niet te lang mee gewacht worden, gelet op het feit dat burgers
met een handicap in toenemende mate de stap naar de rechter zetten ter
afdwinging van hun grondrechten. De klemtoon is bijgevolg verschoven van de
collectieve dimensie naar de individuele dimensie van afdwinging van subjectieve
rechten. Dat de weg die moet worden afgelegd nog lang is, blijkt uit het discours
over inclusief onderwijs en het recht op zorg. Hoewel nog steeds een beleidsmarge
voorhanden is, kunnen zuivere budgettaire argumenten niet meer worden
opgeworpen ter ontzegging van de effectuering van bepaalde subjectieve rechten.
Hierdoor wordt de overheid steeds meer in een defensieve positie gedwongen om
individuele aanspraken af te weren. Door de toenemende dynamiek van
rechterlijke afdwinging van subjectieve rechten zal de overheid in het eigen belang
de weigering van bepaalde aanspraken solider moeten motiveren.
Aanbeveling 4
Bij alle discussies over de mogelijke implicaties van het VRPH dient in de eerste plaats steeds
verduidelijkt te worden dat de paradigmashift die eraan ten grondslag ligt fundamenteel is. Het
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concept van de ‘inclusieve samenleving’ die aan het VRPH ten grondslag ligt, is wel bekend in
wetenschappelijk onderzoek, maar lijkt nog geenszins publieke bekendheid, noch maatschappelijke
draagvlak gevonden te hebben. De paradigmashift houdt in wezen in dat de overheid voortaan
individueel afdwingbare aanspraken van personen met een handicap tot sociale inclusie moet
afwijzen met een bijzondere motivering. Een algemene afwijzing op grond van beleid of budgettaire
beperkingen volstaat niet meer.
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5.

GEVOLGEN VOOR DE VLAAMSE
REGELGEVER

De juridische verankering (en bijgevolg de afdwingbaarheid) van de
paradigmaverschuiving valt qua tijdstip grotendeels samen met belangrijke
wijzigingen in het Belgische juridische landschap als gevolg van de recente
staatshervorming. Waar de traditionele (federale) sociale zekerheid uitgaat van het
klassieke medische model met financiële compensaties, vallen de dynamische
aspecten van de inclusieve samenleving als vervat in het VRPH in hoofdorde onder
de (nieuwe) Vlaamse bevoegdheden.
De focus lag in dit boek op drie belangrijke en recente decretale initiatieven
van de overheid die de positie van personen met een handicap moeten verbeteren
en de Vlaamse situatie conform moeten maken aan het Verdrag. Doch het boek
heeft belangrijke consequenties in een ruimere dimensie.
De voornaamste Vlaamse decretale initiatieven bevinden zich nog in de
embryonale fase waardoor toetsing in de concrete context moeilijk is. De decreten
zijn nog niet lang ontwikkeld en al dan niet in werking getreden. Voor bepaalde
decreten is het zelfs nog wachten op uitvoeringsbesluiten om de concrete invulling
van de rechten te beoordelen. De impact van de decreten in de praktijk kan, gelet
op het tijdskarakter, nog niet worden meegenomen in dit rapport. Daarvoor zal
verder aanvullend onderzoek noodzakelijk zijn.
Dit weerhoudt ons niet om aan de overheid een aantal aanbevelingen te doen
om de situatie voor personen met een handicap te verbeteren. De aanbevelingen
situeren zich voornamelijk op de gebieden onderwijs, arbeid en zorg. Deze drie
domeinen liggen ook in het verlengde van elkaar. Een onvoldoende effectuering
van het recht op onderwijs impliceert immers een moeilijkere toegang tot het
regulier economisch circuit. De arbeidsparticipatiegraad van personen met een
handicap ligt bijgevolg aanzienlijk lager dan die voor mensen zonder handicap.
Een onvoldoende effectuering van het recht op onderwijs en arbeid heeft ook
gevolgen op de sociaaleconomische situatie waarin personen met een handicap
leven. Zij situeren zich vaak op of onder de armoedegrens waardoor zij niet alleen
op fysiek en mentaal vlak nood hebben aan zorg en ondersteuning, maar ook op
financieel vlak. Het is deze zorg en ondersteuning die voor veel personen met een
handicap onbetaalbaar is. Liefst de helft van personen met een handicap is niet in
staat om zelf financieel in te staan voor de nodige zorg en ondersteuning. Zij
worden daardoor (nog) afhankelijker van hun sociaal netwerk en komen alzo in
een vicieuze cirkel terecht. De vicieuze cirkel van discriminatie op regelmatige
basis en barrières binnen de educatieve, werk gerelateerde en sociale context
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verhoogt het risico op sociale uitsluiting. Laat nu net de sociale uitsluiting in
contrast staan met wat het VRPH wenst te bereiken. Het Verdrag heeft als
belangrijkste doelstelling de inclusie van personen met een handicap: sociale
insluiting in plaats van sociale uitsluiting. Het is daarom essentieel om sociale
uitsluiting te bestrijden, rekening houdende met de specifieke problemen van
personen met een handicap.
Omwille van het feit dat deze fundamentele reflecties op de Vlaamse
bevoegdheden in functie van het VRPH zich nog in de beginfase bevinden, kunnen
wij in deze aanbevelingen nog geen exhaustieve lijst van mogelijke juridische
knelpunten opmaken. Het is trouwens de vraag of dat wel mogelijk is, aangezien
precies door het creëren van individuele juridische aanspraken er nooit een
sluitend beleidsantwoord op alle mogelijke vragen kan worden geformuleerd. In
de mate van het mogelijke willen we wel algemeen en op enkele specifieke punten
de aandacht vestigen.
Een eerste punt van aandacht en bezorgdheid is de schaarste aan kwalitatieve
bronnen inzake de implicaties van de recente bevoegdheidsoverdrachten naar het
Vlaamse niveau. Daarom is deel V van voorliggend boek relatief beperkt
uitgevallen. Deze leemte in het bestaande onderzoeksveld is evenwel reden tot
bezorgdheid. Wanneer men immers aanneemt dat de Vlaamse Gemeenschap en
het Vlaamse Gewest steeds meer verantwoordelijkheid verwerven, mag men ook
niet blind blijven voor de uitdagingen die eraan verbonden zijn. De onderzochte
aspecten wijzen erop dat de federale bevoegdheidsuitoefening zijn grenzen heeft
bereikt. Nieuwe bevoegdheidsdomeinen komen naar het Vlaamse niveau toe met
belangrijke juridische implicaties, maar deze zijn nauwelijks onderzocht. Er
bestaat wel relatief veel literatuur over de staatshervormingen, maar deze hebben
geen specifieke aandacht inzake de situatie van personen met een handicap. Dit
komt allicht om de meerderheid van het onderzoek verricht wordt door
staatsrechtspecialisten, terwijl inhoudelijke aspecten nog onvoldoende worden
meegenomen in studies hierover.
In het algemeen kan worden opgemerkt dat waar de Vlaamse bevoegdheden
in de regel zich situeerden in de soft law van programmatorische en niet
afdwingbare sociaaleconomische grondrechten, de ratificatie van het VRPH tot
gevolg heeft dat rechten van personen met een handicap steeds meer juridisch
afdwingbaar worden gesteld en dat de eisen die gesteld worden aan het Vlaamse
beleid hoger komen te liggen.
De taak van de Vlaamse regelgever om de rechten van personen met een
handicap gestalte te geven wordt steeds minder vrijblijvend, maar wordt steeds
meer gejuridiseerd tot hard law. Op federaal vlak stelt dit twee nieuwe belangrijke
uitdagingen. Niet alleen stelt deze evolutie vragen inzake bevoegdheidsafbakening,
maar ook rijzen vragen inzake de internationale rapportering van België ten
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overstaan van internationale instanties. Door de erkenning van internationale
controle-instanties verschuift de verantwoording van het Vlaamse beleid aldus
naar internationale juridische instanties. Zo zal het Vlaamse beleid immers op
verschillende fora moeten toegelicht worden bij eventuele kritische toetsing: het
VN-comité, het ECSR (Raad van Europa), het Europees Hof van Justitie, het
Europees Hof van de Rechten van de Mens. De fundamentele bezinning hierover
kan het Vlaamse niveau niet langer afschuiven op federale instanties. Dit federale
niveau zal in hoge mate moeten worden gevoed met Vlaamse informatie.
In dit kader is het ook wenselijk dat deze internationale bevoegdheden ook
gesitueerd worden in een ruimer vlak. Men dient niet alleen rekening te houden
met de implicaties van het Verdrag bij Europese mobiliteit, maar ook bij interne
Belgische mobiliteit. Net zoals bij de Vlaamse zorgverzekering is voldoende
afdekking op dit vlak wenselijk.
Meer bepaald lijkt het zorgaspect inzake gedetineerden en de begeleiding van
personen die onbekwaam zijn verklaard een punt van aandacht. De besproken
paradigmaverschuiving is niet neutraal in de discussie inzake bevoegdheden. Nu
verantwoordelijkheden en oplossingen steeds meer verschuiven weg van de
traditionele sectoren van federaal beleid (justitie, sociale zekerheid) naar
zorgverplichtingen komt ook de verantwoordelijkheid van Gemeenschappen en
Gewesten steeds meer in het oog. Adequate begeleiding en zorg voor
gedetineerden en de begeleiding van personen met een handicap die bij voorkeur
niet juridisch onbekwaam worden verklaard, is immers een materie die
grondwettelijk toekomt aan het Vlaamse niveau.1670
Ook op het vlak van de gezinsbijslagen rijst in de toekomst misschien een
uitdaging voor Vlaanderen, nu de zesde staatshervorming de gezinsbijslagen heeft
toevertrouwd aan de gewesten. De impact van het Vlaamse beleid ter zake voor
kinderen met een handicap dient nog onderzocht te worden. De
gezinsvergoedingen maken slechts deel uit van het gehele beleid ter zake, zodat op
dit vlak moeilijk directe conclusies kunnen worden getrokken voor dit rapport.
Wij onthouden ons dan ook van verdere concrete aanbevelingen op dit vlak.
Aanbeveling 5.A
Het VRPH noopt tot een reflectie inzake de toegenomen verantwoordelijkheid van het Vlaamse
niveau op gebied van regelgeving en verantwoording op internationaal vlak. De belangrijkste
hefbomen tot realisatie van de bepalingen inzake het VRPH lijken zich op het Vlaamse
bevoegdheidsniveau en niet langer op federaal niveau te situeren. De interactie tussen onderwijs,
arbeid en zorg is niettemin van cruciaal belang bij het realiseren van de doelstellingen van het
Verdrag. De voorhanden zijnde rechtsleer en andere documenten verliezen bij de discussie over de
verdeling van bevoegdheden regelmatig de bestaande problematiek uit het oog. Een bijzondere
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Zie supra hoofdstuk 2.3. en hoofdstuk 3. onder deel V.
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aandacht is nodig van het Vlaamse beleid voor de rechten van personen met een handicap inzake de
verzorging en begeleiding voor gedetineerden met een medische achtergrond en inzake het beleid
voor gezinsbijslagen ten aanzien van kinderen met een handicap.

Aanbeveling 5.B
Inzake internationale rapportering aan comités die toezien op de naleving van internationale
verdragen (zoals het Europees Comité voor Sociale Rechten en het Comité voor de Rechten van
Personen met een Handicap) moet op institutioneel vlak beter worden samengewerkt. De officiële
rapportering van België bevat te vaak informatie die niet op elkaar is afgestemd of laat informatie weg
van de ene deelstaat wanneer de andere deelstaat daarover geen informatie bezit. Er wordt
aanbevolen een kader te creëren waarin de rapportering op elkaar wordt afgestemd zodat het
Belgische beleid op een coherente manier wordt verdedigd.
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6.

ONDERWIJS

Om een inclusieve samenleving te realiseren dient reeds in de eerste levensfase
onderwijs en zorg in functie van het voornoemd paradigma te staan. Er bestaat
immers een onderwijskloof tussen kinderen met en zonder handicap. De eerste
groep geniet minder vaak onderwijs en indien dat al het geval is, gebeurt dit al te
vaak in instellingen van buitengewoon onderwijs. De omslag van een gunst naar
een recht op algemeen onderwijs is nog steeds problematisch. De onvoldoende
realisatie van het recht op algemeen basis- en hoger onderwijs heeft binnen de
huidige kennismaatschappij implicaties op de verdere persoonlijke en
professionele ontwikkeling van personen met een handicap.
Uit Europese statistieken blijkt dat Vlaanderen een van de meest gesegregeerde
onderwijssystemen heeft van de Europese Unie. De aanwezigheid van een sterk
ontwikkeld buitengewoon onderwijs en de evolutie van het aantal leerlingen in dit
buitengewoon onderwijs staan in contrast met de inclusiegedachte die centraal
staat in het Verdrag.1671 De huidige gesegregeerde onderwijssituatie vraagt
duidelijk om initiatieven, zeker nu internationale studies het belang van inclusief
onderwijs aantonen.1672 De Vlaamse Regering heeft in 2014 het M-decreet
uitgevaardigd waarbinnen de beperkingen voor personen met een handicap inzake
participatie aan het onderwijs centraal staan. Het decreet kent elke leerling een
principieel inschrijvingsrecht toe: elke leerling met een handicap heeft het recht
algemeen onderwijs te volgen, tenzij de aanpassingen die daartoe nodig zijn
onredelijk zijn. De redelijkheidtoetsing is steeds een individuele afweging in de
context van een specifieke situatie.
Een inclusieve samenleving is geen idee die eenzijdig door de Vlaamse regering
kan worden afgedwongen, daarvoor is een maatschappelijk draagvlak nodig bij de
actoren in het onderwijsveld. Om het recht op onderwijs in de praktijk te
garanderen, moet rekening worden gehouden met de uitvoerders. Deze moeten
voldoende doordrongen (en overtuigd) zijn van de doelstellingen van de wetgever,
eerder dan van de praktische details in de uitvoering. De realisatie van inclusief
onderwijs kan de decreetgever niet zomaar zonder ondersteuning delegeren naar
de uitvoerende niveaus. Deze ondersteuning begint o.a. in de lerarenopleiding
waar de inclusieve leraar van morgen wordt opgeleid.
Tot slot moet de overheid voorzien in een overdracht van (voldoende)
middelen van het buitengewoon naar het gewoon onderwijs en dit van bij de start
van het principieel inschrijvingsrecht. De stap naar een volledige inclusieve
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Zie supra hoofdstuk 5.1.1. onder deel VI.
Voor een overzicht van deze studies zie supra hoofdstuk 5.1. onder deel VI.
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onderwijsgedachte is nog niet volledig voltooid in Vlaanderen. Om die gedachte
een ruimer draagvlak te geven, kan gedacht worden aan een collectief
overlegorgaan met leerkrachten uit alle onderwijskoepels. Men kan niet
verwachten dat alle heil van de leerkrachten komt. Er is een forum nodig waarin
niet alles wordt afgeschoven op de leerkracht. Dit veroorzaakt momenteel heel wat
spanning op de werkvloer die beter vermeden kan worden. Inclusief onderwijs is
niet enkel een top-down toepassing van het Verdrag, maar impliceert ook een
voortdurende reflectie, debat en overleg over de mogelijkheden in het algemeen
en van iedere leerling in het bijzonder. Het overleg kan zorgen voor een groter
draagvlak inzake inclusief onderwijs bij de verschillende betrokkenen. Het
Vlaamse beleid dient dan ook vooral deze debat- en overlegcultuur verder te
ondersteunen.1673
Kortom het decreet tracht inclusief onderwijs te verwezenlijken, maar is in
bepaalde aspecten niet concreet genoeg (bv. financiering inclusief onderwijs,
behoud van typologieën in buitengewoon onderwijs, hervorming
lerarenopleiding). Mede daarom is een klacht ingediend tegen de Belgische
overheid bij het Europees Comité voor Sociale Rechten. De verzoekers halen aan
dat het recht op algemeen onderwijs niet wordt gegarandeerd door de Vlaamse
overheid en verwijzen hiervoor onder andere naar het M-decreet. Een uitspraak in
deze zaak kan medio 2016 worden verwacht.1674
Hoewel de Vlaamse regering zelf heeft benadrukt dat het slechts een eerste stap
is in de richting van leerzorg op langere termijn, zijn in dit boek alvast een aantal
aanbevelingen opgenomen om de Vlaamse onderwijssituatie Verdragsconform te
maken.
Aanbeveling 6.A
Met het M-decreet heeft Vlaanderen een eerste belangrijke stap gezet ter naleving van het VRPH. De
Vlaamse Regering kan behoedzaam in die richting verder gaan. De auteurs van het rapport pleiten
voor een decretale opname van een dynamische definitie van ‘inclusief onderwijs’ die de kenmerken
van het onderwijs centraal stelt en daarbij niet uitgaat van de kenmerken van personen met een
handicap. Een voordeel van deze definitie is dat de principiële keuze voor inclusie wordt bevestigd.1675

Aanbeveling 6.B
Het M-decreet schrijft een principieel inschrijvingsrecht in voor personen met een handicap. De
Vlaamse regering dient, om de bestaande discussies te vermijden, op een duidelijke manier te
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Zie infra aanbeveling 11.
Zie supra hoofdstuk 5.9. onder deel VI.
1675
Zie supra hoofdstuk 5.2.3. onder deel VI.
1674

412

Intersentia

communiceren dat dit recht gewaarborgd is voor elk individu.1676 Ze dient hierbij te benadrukken dat
een recht bestaat op redelijke aanpassingen om het algemeen onderwijs te volgen. De
onderwijsinstellingen dienen passend en degelijk ondersteund te worden om op een actieve manier
op zoek te gaan naar aanpassingen die redelijk zijn, alvorens te besluiten dat geen aanpassing
mogelijk is.1677

Aanbeveling 6.C
Om de inclusiegedachte in het onderwijs te verzekeren moet rekening worden gehouden met de
uitvoerders van het M-decreet. Vandaar wordt gepleit voor de aanpassing van de lerarenopleiding.
Toekomstige leraren moeten worden opgeleid om te onderwijzen in inclusieve settings. Daartoe moet
het competentieprofiel van de leraar worden bijgesteld.1678 Er moet onder andere worden voorzien in
de integratie van Universal Design for Learning. Daarnaast moet de kennis van mogelijke redelijke
aanpassingen worden vergroot, wat kan worden gerealiseerd door het delen van goede
praktijkvoorbeelden. De opgebouwde expertise inzake redelijke aanpassingen (informatie, good
practices en advies) moet via een denktank ter beschikking worden gesteld van (toekomstige) leraren.
Essentieel is dat leraren zowel actief als passief betrokken worden bij deze denktank en voldoende
toegang hebben tot de opgenomen data. Een bijkomstig voordeel is dat op die manier een
informatiestroom bestaat waardoor onderwijsinstellingen creatiever kunnen omgaan met de vraag
naar redelijke aanpassingen.1679

Aanbeveling 6.D
Op gebied van ondersteuning -zowel praktische, financiële als zorggebonden- moet ruimte worden
gemaakt voor inclusief onderwijs. De ondersteuning die vandaag geboden wordt aan leerlingen met
een handicap in inclusief onderwijs is onvoldoende. De middelen die vrijkomen in het buitengewoon
onderwijs moeten worden aangewend voor de ondersteuning van de leerling
in het gewoon onderwijs.1680
Niet enkel de leerling moet ondersteund worden. Voor de concrete implementatie van inclusief
onderwijs zijn de leraren in het algemeen onderwijs de kernactoren. Zij moeten voldoende
ondersteuning krijgen in de organisatie van inclusief onderwijs (bv. bijstand in de klas, extra
middelen, bijscholing en coaching,…).1681

Aanbeveling 6.E
Naast bovenstaande aanbeveling is er de basisvoorwaarde van een toegankelijke infrastructuur.
Wetende dat momenteel slechts drie op de tien scholen in Vlaanderen toegankelijk zijn, moet zowel
bij de bouw van nieuwe scholen als bij de verbouwing of renovatie van bestaande scholen rekening
worden gehouden met de inclusieve gedachte vervat in het M-decreet.

Aanbeveling 6.F
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Zie supra hoofdstuk 5.3.1. onder deel VI.
Zie supra hoofdstuk 5.3.2. onder deel VI.
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Zie supra hoofdstuk 6.5.2.A. onder deel VI.
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Zie supra hoofdstuk 5.5.2. onder deel VI.
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Zie supra hoofdstuk 5.6. onder deel VI.
1681
Zie supra hoofdstuk 5.6. en hoofdstuk 5.5.2.B onder deel VI.
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Een inclusief onderwijssysteem in het kleuter-, lager en secundair onderwijs is noodzakelijk voor
personen met een handicap om de stap te zetten naar het hoger onderwijs. Momenteel ontbreekt een
systematische dataverzameling van het aantal studenten met een handicap in het hoger onderwijs.
Evenmin bestaan er algemene cijfers over hun uitstroom tijdens de opleiding en het
afstudeerpercentage. Vandaar wordt de Vlaamse overheid aanbevolen een centrale databank op te
richten die deze gegevens in de toekomst systematisch verzamelt. Deze informatie kan bijdragen aan
de participatie van personen met een handicap in de samenleving en kan inzicht bieden in de
barrières waarmee zij worden geconfronteerd in hun toegang tot of hun deelname aan het hoger
onderwijs.1682
Daarnaast wordt gepleit voor de integratie van een universele en overkoepelende procedure voor de
aanvraag van redelijke aanpassingen binnen het hoger onderwijs. Momenteel verschillen de
procedures per onderwijsinstelling. Door de integratie van een universele procedure kan meer
overeenstemming, gelijkheid en duidelijkheid worden gecreëerd.1683
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Zie supra hoofdstuk 5.8. onder deel VI.
Zie supra hoofdstuk 5.8.2.D. onder deel VI.
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7.

HET RECHT OP ARBEID

Personen met een handicap zijn ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt.
Daarenboven blijkt uit data dat werkzoekenden met een handicap significant
minder kansen hebben om een job te vinden.1684 Wat het recht op inclusieve arbeid
betreft, schrijft het Verdrag de verplichting in om een open en bevorderlijke
werkomgeving te creëren. Een van de middelen om dit doel te bereiken is de
bevordering van werkgelegenheid door het voorzien in het verplicht doorvoeren
van redelijke aanpassingen.1685
In de totstandkoming van een inclusieve arbeidsmarkt bezitten de staten een
margin of appreciation. Vlaanderen heeft al initiatieven genomen om de
tewerkstelling van de doelgroep in de reguliere arbeidsmarkt te vergroten: het
opleggen van streefcijfers in de publieke sector, de Vlaamse
ondersteuningspremie, terugbetaling van kosten in de arbeidspostaanpassing en
andere tegemoetkomingen. Een punt van kritiek inzake tegemoetkomingen is het
gebrek aan cumul waarin we vaststellen dat de paradigmaverschuiving nog niet
volledig is voltooid.1686
Ondanks de inspanningen van de overheid zijn in het regulier economisch
circuit niet altijd arbeidskansen aanwezig voor de doelgroep, vandaar wordt
teruggegrepen naar tewerkstelling in de sociale economie. Tewerkstelling van
personen met een handicap in de sociale economie is, hoewel niet expliciet
vermeld, in de gedachtegang van het Verdrag toegelaten, op voorwaarde dat dit de
uitzondering is.1687
De Vlaamse regering heeft recent met twee decreten (decreet collectief
maatwerk en het decreet lokale diensteneconomie) het landschap van de sociale
economie grondig hervormd. Het maatwerkdecreet brengt met ingang van 1 april
2015 de invoegbedrijven, de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen
onder in eenzelfde decretaal kader. Het maatwerkdecreet tracht tegemoet te
komen aan de gedachtegang van het Verdrag door in te zetten op de doorstroom
van doelgroepwerknemers naar het regulier economisch circuit. De
doelgroepwerknemer wordt ook individueel benaderd door te voorzien in een
eigen persoonlijk ontwikkelingsplan waarin zich een rugzak aan
ondersteuningsmaatregelen bevindt die de persoon met een handicap in staat
moet stellen effectief werk te verrichten. Toch is niet alles in het decreet conform
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Zie supra inleiding bij hoofdstuk 6. onder deel VI.
Zie supra hoofdstuk 6.3. onder deel VI.
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Zie supra hoofdstuk 6.4.3. onder deel VI.
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Zie supra hoofdstuk 6.6.2. onder deel VI.
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het VRPH. Het belangrijkste punt van kritiek is het ontbreken van een individueel
luik maatwerk. De individuele ondersteuningsbenadering wordt niet volledig
doorgetrokken,
waardoor
enkel
werkgevers
die
minstens
vijf
doelgroepwerknemers
aanwerven
beroep
kunnen
doen
op
ondersteuningsmaatregelen.
Aanbeveling 7.A
Wat de tegemoetkomingen betreft moet specifiek voor de integratie- en inkomensvervangende
worden nagedacht over een betere cumulregeling tussen inkomen uit werk en inkomen uit
tegemoetkomingen. Er wordt gepleit voor aanvullend en gespecialiseerd onderzoek inzake de
bovenvermelde cumul. De overheid moet namelijk instaan voor een actief beleid en actieve
tewerkstelling van personen met een handicap.1688

Aanbeveling 7.B
Het Maatwerkdecreet bevindt zich nog in de beginfase, maar kan vanuit de principes van het VRPH
om twee redenen worden gezien als een substantiële stap in de goede richting ter uitvoering van het
Verdrag. Een eerste reden is de ontwikkeling van maatwerkafdelingen, de tweede is de
doorstroomgedachte in het decreet.
Een bijzondere aandacht is evenwel nodig voor de realisatie van een duurzame doorstroom naar de
reguliere arbeidsmarkt. Vanuit de gedachtegang van het Verdrag verdient het daarom aanbeveling
om een individueel luik maatwerk aan te nemen en alzo het recht op arbeid te effectueren. Het
beleidsdomein Werk dient van een decreet individueel maatwerk een prioriteit te maken in de
resterende jaren van deze legislatuur.1689
Hieraan verbonden moet effectief worden ingezet op de doorstroomdoelstelling van het decreet. Dat
het doorstroomtraject afhankelijk wordt gemaakt van de continuïteit van de bedrijfsvoering is
begrijpelijk, de afhankelijkheidsvoorwaarde van budgettaire ruimte is dat niet. Dat het uitgangspunt
steeds de individuele werknemer is, wordt teniet gedaan door de koppeling van het doorstroomtraject
aan het begrotingskrediet. Een beperkt budget is onder internationaal recht geen rechtvaardiging om
het recht op (inclusieve) arbeid onvoldoende te verwezenlijken.1690

Aanbeveling 7.C
Niet enkel in de sociale economie is er nood aan begeleiding naar werk voor personen met een
handicap. Evenzeer bestaat deze nood in de reguliere arbeidsmarkt. De Vlaamse regering dient de
toegangsmogelijkheden tot begeleiding naar tewerkstelling te versterken en indien mogelijk uit te
breiden. De principes van inclusie en emancipatie moeten hierin steeds het vertrekpunt vormen.
Er is niet enkel nood aan begeleiding voor de persoon met een handicap. De ondernemingen die deze
personen tewerk willen stellen moeten eveneens de nodige ondersteuning krijgen. Om dit te kunnen
bewerkstelligen is er nood aan de ondersteuning van disability management.
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Zie supra hoofdstuk 6.4. onder deel VI.
Zie supra hoofdstuk 6.6.5.1. onder deel VI.
1690
Zie supra hoofdstuk 6.6.5.2. onder deel VI.
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Aanbeveling 7.D
Inzake quota en streefcijfers doet het huidig rapport geen voorstel, maar de regelgever dient zich wel
bewust te zijn van zijn verantwoordelijkheid inzake het opvolgen van deze gegevens, mede in het licht
van de internationale verplichtingen. Op deze punten is bijkomend onderzoek noodzakelijk, wil het
recht op arbeid geen louter theoretisch recht blijven.1691

1691

Zie supra hoofdstuk 6.5. onder deel VI.
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8.

HET RECHT OP ZORG

Wat het recht op zorg betreft, heeft het Europees Comité voor Sociale Rechten
benadrukt dat het recht niet louter theoretisch mag blijven. De lange wachtlijsten
en het gebrek aan zorg hebben de overheid al een berisping opgeleverd voor
voornoemd Comité. Om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden, heeft
Vlaanderen in april 2014 het decreet persoonsvolgende financiering
uitgevaardigd. Het decreet moet personen met een handicap de regie over hun
eigen leven geven en alzo de omslag naar een zo groot mogelijke zelfsturing
decretaal verankeren. De financiering, die de persoonlijke assistentie- en
persoonsvolgende budgetten vervangt, is gebaseerd op het model van de vijf
concentrische cirkels. Het model gaat uit van een gedeelde verantwoordelijkheid
voor de ondersteuning van personen met een handicap. Het decreet tracht het
recht op zorg te realiseren door elke persoon met een handicap een
basisondersteuningsbudget toe te kennen. Wanneer dit niet zou volstaan, kan de
persoon met een handicap aanspraak maken op een budget voor de nietrechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning. Vanuit het VRPH is de
toekenning van een persoonlijk budget positief, toch heeft niet iedereen op gelijke
wijze recht op zorg, hoewel het expliciet is voorgeschreven door het Verdrag.
Het decreet verankert immers de regionale prioriteitencommissies die de taak
hebben de meest dringende en schrijnende situaties te detecteren en voor deze bij
voorrang een oplossing te bieden in functie van de beschikbare middelen of
vrijgekomen plaatsen. Voor het basisondersteuningsbudget rijst een bedenking bij
het loskoppelen van het budget met de individuele zorgnood.
Het decreet persoonsvolgende financiering is een substantiële stap in de goede
richting ter uitvoering van het VRPH. Daarnaast is het afwachten of het decreet en
de nog op til staande uitvoeringsbesluiten kunnen tegemoet komen aan de
wachtlijsten die in de zorgsector bestaan. De overheid kan niet aan het recht op
zorg verzaken door te verwijzen naar de beperkte budgettaire ruimte. Zowel het
Europees Comité voor Sociale Rechten als het Comité voor Personen met een
Handicap aanvaarden dit niet als een rechtvaardiging. Het decreet is momenteel
onderwerp van een verzoekschrift tot gedeeltelijke vernietiging bij het
Grondwettelijk Hof. Het wordt in deze interessant na te gaan of het Grondwettelijk
Hof in haar argumentatie zal verwijzen naar het Verdrag. De impact zal immers
verder reiken dan de al dan niet directe ingrepen in het decreet. Bepaalde kritische
overwegingen van het Hof zouden gevolgen kunnen hebben in concrete dossiers
die later aan rechtscolleges worden voorgelegd.
Aanbeveling 8.A
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Vanuit de optiek van het Verdrag verdient het aanbeveling om alle ondersteuning van personen met
een handicap gekoppeld te houden aan de individuele reële ondersteuningsnood. Dit is momenteel
niet het geval bij het basisondersteuningsbudget onder het decreet persoonsvolgende financiering.1692

Aanbeveling 8.B
Er wordt gepleit voor een duidelijke communicatie omtrent de verschillende budgetcategorieën die
worden vastgesteld op basis van het ondersteuningsplan en de objectief vastgestelde zorgnood. Het is
essentieel dat bij de vastlegging van de categorieën rekening wordt gehouden met de vereiste van het
zorgcontinuüm.1693

Aanbeveling 8.C
Een laatste aanbeveling inzake zorg betreft de toekenningsvoorwaarden voor het verkrijgen van een
status prioritair te bemiddelen zorgvraag. Het uitvoeringsbesluit van 9 januari 2015 bij het decreet
heeft deze voorwaarden vastgelegd. Een punt van kritiek is de voorwaarde dat een duidelijke kloof
moet bestaan tussen de zorg en de ondersteuning die de persoon met een handicap ontvangt en de
zorg en ondersteuning die noodzakelijk is. Het verdient aanbeveling ervoor te opteren om naast de
criteria van urgentie, eveneens rekening te houden met het criterium van de bovengebruikelijke zorg.
Waarbij het laatste rekening houdt met de belasting van het sociaal netwerk en op die manier ervoor
zorgt dat de persoon met een handicap die hoofdzakelijk ondersteund wordt door zijn sociaal
netwerk, meer dan vroeger aanspraak kan maken op een status prioritair te bemiddelen zorgvraag
ook al ontstaat er geen verschil in de zorg en ondersteuning die de persoon nu ontvangt en deze die
noodzakelijk is.
Tot slot wordt met betrekking tot de cumulatieve criteria voor de status prioritair te bemiddelen
zorgvraag aanbevolen om de ambiguïteit rond de criteria te vermijden. Er moet worden ingezet op
een verduidelijking van de begrippen ter rechtszekerheid en ter vermijding van
interpretatieverschillen.1694
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Zie supra hoofdstuk 7.6. onder deel VI.
Zie supra hoofdstuk 7.6. onder deel VI.
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9.

SYNERGIE TUSSEN
BELEIDSDOMEINEN

Er bestaat in Vlaanderen zeker een politiek engagement om de situatie van
personen met een handicap te verbeteren. Het engagement mag zich evenwel niet
beperken tot louter een ‘papieren tijger’, maar moet zich vertalen in concrete
beleidsinitiatieven. Uit de bespreking van de afzonderlijke beleidsinitiatieven blijkt
dat er nood is aan meer synergie tussen de beleidsdomeinen. Inclusie van personen
met een handicap is geen alleenstaand verhaal dat met van elkaar afzonderlijke
beleidsinitiatieven kan worden verwezenlijkt. De inclusiegedachte moet op elk
niveau en in elk domein worden doorgetrokken. Er wordt dan ook gepleit voor
meer synergie tussen de beleidsdomeinen. Zo is er momenteel onvoldoende
synergie tussen de beleidsdomeinen Werk en Sociale Economie wat betreft het
maatwerk waarvan het ontbreken van een individueel luik één van de
consequenties is. Daarnaast zou meer synergie moeten bestaan tussen het Mdecreet en het decreet persoonsvolgende financiering. Hoewel beiden in 2014 zijn
uitgevaardigd, is er onvoldoende samenhang. Tot slot is eveneens meer
wisselwerking noodzakelijk tussen de domeinen Onderwijs en Werk om de
overgang van onderwijs naar tewerkstelling te verbeteren.
Aanbeveling 9
De gelijke kansen voor personen met een handicap zijn niet de bevoegdheid van één enkele minister.
Het moet een transversale aangelegenheid worden die deel uitmaakt van alle (handicapgerelateerde)
beleidsmaatregelen. In navolging van de Vlaamse onderwijsraad pleiten we daarom voor meer
wisselwerking en betrokkenheid tussen de verschillende beleidsprocessen die elk de inclusie van
personen met een handicap centraal stellen. Zo wordt een geïntegreerde benadering ontwikkeld en
versterkt met tijdige, gepaste en transparante interventies vanuit alle betrokken actoren. De
interferentie tussen beleidsprocessen op diverse domeinen moet worden vergroot zodat een
versterkte subsidiariteit ontstaat tussen de beleidsdomeinen.
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10.

STIGMA EN BEELDVORMING

Wat opvalt is dat de beeldvorming van personen met een handicap meer in
overeenstemming moet worden gebracht met het sociaal model van handicap.
Hun actieve participatie in de maatschappij is belangrijk en moet zich als dusdanig
weerspiegelen in de media. Hierin heeft de VRT, als openbare omroep, een
belangrijke taak. De organisatie moet in de toekomst meer inzetten op specifieke
actie inzake de stereotypering van personen met een handicap. Een blijvende
aandacht van de Vlaamse Regering in de beheersovereenkomst lijkt dan ook
aangewezen. Men kan hiervoor moeilijk quota of streefcijfers vastleggen, maar de
opdracht om personen met een handicap ook regelmatig in een positieve context
te plaatsen en aldus de aan het Verdrag ten grondslagliggende idee van de
meerwaarde van een inclusieve samenleving uit te dragen, blijft fundamenteel.
Aanbeveling 10
De stereotypering van personen met een beperking blijft een punt van aandacht. Een blijvende
aandacht van de Vlaamse media voor de positieve aspecten van diversiteit en sociale inclusie moet
een permanent aandachtspunt blijven. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid van de verschillende
vertegenwoordigers van het beleid in diverse bevoegde organen.
De (Vlaamse) media moet afzien van de verouderde en denigrerende terminologie gebruikt voor
personen met een handicap (bv. andersvaliden, mindervalide, achtergestelde, gehandicapten, …). De
term ‘personen met een handicap of personen met een beperking’, het equivalent van ‘persons with
disabilities’, is de enige correcte en verdragsconforme aanduiding voor de doelgroep.1695
Tot slot komen personen met een handicap in de media te weinig aan bod als het niet om het thema
‘handicap’ gaat. Het verdient aanbeveling in te zetten op de bevordering van de bewustwording rond
de principes en de rechten van het Verdrag. Personen met een handicap hebben ook expertise op
andere domeinen dan handicap en die expertise moet meer tot uiting komen.1696

1695
1696

Zie supra hoofdstuk 3 onder deel VI.
Zie supra hoofdstuk 3 onder deel VI.
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11.

PARTICIPATIE

Binnen al deze aanbevelingen is de beleidsparticipatie van personen met een
handicap essentieel. In haar doctoraatsonderzoek komt Tina Goethals tot de
conclusie dat personen met een handicap vaak worden uitgesloten van participatie
in advies- en beleidsraden. Kandidaten met een handicap worden zelfs
systematisch geweigerd of krijgen geen reactie. In Vlaanderen ontbreekt zelfs een
overkoepelend structureel kader voor deze beleidsparticipatie. Er bestaan binnen
de verscheidene beleidssectoren wel bepaalde structuren, maar de logica daarbij is
niet geheel duidelijk. Om het adagium ‘nothing about us, without us’ te verzekeren,
kan een Flanders Disability Forum worden overwogen. Momenteel is op Vlaams
niveau een merkbaar gemis en groot gebrek aan één of andere vorm van
gestructureerd overleg die personen met een handicap een sterke stem geeft over
alles in het beleid dat een impact heeft op hun situatie.1697
Zo hebben bijvoorbeeld talrijke universiteiten en hogescholen wel instellingen
waar beslissingen worden genomen over studenten met een handicap, maar zijn
deze studenten meestal zelf niet vertegenwoordigd in deze raden. De auteurs
menen ook hier dat het niet gepast is om op dit vlak strikte en bindende quota uit
te vaardigen, maar een hogere aandacht voor de vertegenwoordiging van personen
met een handicap dient een permanente zorg te zijn. De participatie van deze
personen is niet alleen wenselijk om tot degelijke beslissingen te kunnen komen,
het is ook een essentieel onderdeel van een democratische besluitvorming dat
uiteindelijk tot betere beslissingen zal leiden.
De betrokkenheid mag niet resulteren in valse participatie. Aan de overlegtafel
zitten betekent niet altijd dat personen met een handicap effectief kunnen
participeren. Zij moeten, zoals het VRPH het voorschrijft, op gelijke wijze hun
stem kunnen laten horen. De expertise en ervaringsdeskundigheid van personen
met een handicap moeten als rijkdom en als evenwaardige kennis worden
beschouwd. Democratie is niet enkel een kwestie van resultaten, maar ook van
inspraak.
Aanbeveling 11
Op alle vlakken dient erover gewaakt te worden dat personen met een handicap vertegenwoordigd
zijn in organen waar beslissingen worden genomen over hun situatie. Hun participatie dient niet
enkel beschouwd te worden als een bijkomende administratieve last, maar eerder als een noodzakelijk
democratisch element dat in concreto kan bijdragen tot beter gefundeerde beslissingen.1698
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Zie supra hoofdstukken 2.1.7. en 2.1.31. onder deel III.
Zie supra hoofdstuk 2.1.31. onder deel III.
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Bijgevolg wordt, in navolging van het participatieve ontwerpproces van het Verdrag, aanbevolen dat
in de totstandkoming en uitvoering van beleid personen met een handicap worden betrokken. Om
een efficiënt, effectief en ondersteund beleid te verzekeren, is de systematische consultatie van
personen met een handicap noodzakelijk. De Vlaamse verankering van verschillende
belangenorganisaties in een overkoepelend orgaan kan hierin een belangrijke rol spelen.1699

1699

Zie o.a. supra hoofdstuk 2.1.7.A. onder deel III.
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Gewesten, BS 17 januari 1989.
Bijz. Wet 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming, BS 31 januari 2014.
BVR 8 september 2000 houdende een impuls- en ondersteuningsprogramma van de
meerwaardeneconomie, BS 28 november 2000.
BVR 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een
persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap, BS 30 januari 2001,
err. BS 29 juni 2001.
BVR 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende
maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 3 februari 2015.
BVR 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende
maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 16 maart 2015.
BVR 24 december 2004 houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het
gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie, BS 13 april 2005.
BVR 21 oktober 2005 tot oprichting van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en
Sociale Economie, BS 8 juni 2006.
BVR 17 maart 2006 betreffende de regie van de zorg en bijstand tot sociale integratie van
personen met een handicap en betreffende de erkenning en subsidiëring van een
Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap, BS 16 juni 2006.
BVR 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de
rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het
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provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van
de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
BS 24 december 2007.
BVR 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een
arbeidshandicap, BS 3 oktober 2008.
BVR 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een
arbeidshandicap, BS 3 oktober 2008.
BVR 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening
inzake toegankelijkheid, BS 2 september 2009.
BVR 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie
en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de
rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, BS 3 december 2010.
BVR 18 februari 2011 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de
Vlaamse Regering van 17 maart 2006 betreffende de regie van de zorg en bijstand tot
sociale integratie van personen met een handicap en betreffende de erkenning en
subsidiëring van een Vlaams Platform van verenigingen van personen met een
handicap, BS 29 maart 2011.
BVR 9 januari 2015 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart
2006 betreffende de regie van zorg en bijstand tot de sociale integratie van personen
met een handicap en betreffende de erkenning en subsidiëring van een Vlaams
Platform van verenigingen van personen met een handicap, wat betreft de invoering
van de beroepsprocedure en de verankering van de toetsingscriteria, BS 29 januari
2015.
Decr. D. 19 maart 2012 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, BS 5 juni
2012.
Decr. Fr. 12 december 2008 betreffende de bestrijding van sommige vormen van
discriminatie, BS 13 januari 2009.
Decr. Vl. 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale
Integratie van Personen met een Handicap, BS 8 augustus 1990.
Decr. Vl. 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt, B.S. 26 juli 2002.
Decr. Vl. 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I, BS 14 september 2002.
Decr. Vl. 18 juli 2003 Bestuurlijk Beleid, BS 22 augustus 2003.
Decr. Vl. 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met
rechtspersoonlijk “Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap”, BS 11 juni
2004.
Decr. Vl. 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern
verzelfstandigd agentschap “Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding”, BS 7 juni 2004.
Decr. Vl. 9 maart 2007 houdende wijziging van het decreet van 8 mei 2002 houdende
evenredige participatie op de arbeidsmarkt en van het decreet van 30 april 2004
houdende sociaalrechtelijk toezicht, BS 6 april 2007.
Decr. Vl. 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en
gelijkebehandelingsbeleid, BS 23 september 2008.
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Decr. Vl. 20 maart 2009 inzake de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor
assistentiehonden, BS 8 mei 2009.
Decr. Vl. 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, BS 30 april 2009.
Decr. Vl. 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, BS 16 juli 2009.
Decr. Vl. 8 mei 2009 houdende instemming met het verdrag inzake de Rechten van
Personen met een Handicap, en het facultatief protocol bij het verdrag inzake de
Rechten van Personen met een Handicap, opgemaakt in New York op 13 december
2006, BS 3 augustus 2009, ed. 1.
Decr. Vl. 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het
vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord
ondernemen, BS 26 maart 2013.
Decr. Vl. 8 maart 2013 betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan
gedetineerden, BS 11 april 2013.
Decr. Vl. 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 2 september
2013.
Decr. Vl. 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften, BS 28 augustus 2014.
Decr. W. 23 november 2006 inzake de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor
assisentiehonden, BS 8 december 2006.
Decr. W. 6 november 2008 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie zoals
gewijzigd door decreet van 19 maart 2009, BS 19 december 2008.
Franse Gemeenschapscommissie-Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Decreet houdende
goedkeuring van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en
van het facultatieve Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van personen met een
handicap, aangenomen in New-York op 13 december 2006, 15 januari 2009, BS
13 februari 2009.
KB 28 juni 1978 houdende de omschrijving van de types en de organisatie van het
buitengewoon onderwijs en vaststellende de toelatings- en behoudsvoorwaarden in
de diverse niveaus van het buitengewoon onderwijs, BS 29 augustus 1978.
KB 17 juli 2006 tot uitvoering van artikel 4, § 2 van de wet van 27 februari 1987 betreffende
de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, BS 28 augustus 2006.
KB 19 juli 2013 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende
de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake de tegemoetkomingen aan
personen met een handicap, BS 16 oktober 2013.
Ord. Br. 4 september 2008 betreffende de strijd tegen discriminatie en de gelijke
behandeling op het vlak van tewerkstelling, BS 16 september 2008.
Ord. Br. 4 september 2008 ter bevordering van diversiteit en ter bestrijding van
discriminatie in het Brussels gewestelijk openbaar ambt, BS 16 september 2008.
Ord. Br. 18 december 2008 inzake de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor
assisentiehonden, BS 14 januari 2009.
Ord. Br. 19 maart 2009 tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de
Brusselse huisvestingscode, BS 7 april 2009.
Ord. Br. 14 mei 2009 houdende instemming met het Verdrag inzake de rechten van
personen met een handicap en met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de
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rechten van personen met een handicap, ondertekend te New York op 30 maart 2007,
BS 22mei 2009.
Prot. tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de
Duitstalige Gemeenschap, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de
Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie
en
de
Franse
Gemeenschapscommissie ten gunste van de personen met een handicap – Protocol
van 19 juli 2007 betreffende het begrip redelijke aanpassingen in België krachtens de
wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet
van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en
voor racismebestrijding, BS 20 september 2007.
Richtl. 76/207/EG van de Raad van 9 februari 1976 betreffende de tenuitvoerlegging van het
beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang
tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen en ten aanzien van
de arbeidsvoorwaarden, OJ. L. 14 februari 1976, afl. 39, 40-42.
Richtl. 92/85/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 inzake de tenuitvoerlegging van
maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid
op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens
de lactatie, Pb. EEG 1992, L 348, 28 november 1992.
Richtl. 95/46/EG van de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens, Pb.L. 23 november 1995, afl. 281, 3150.
Richtl. 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen
kader voor gelĳke behandeling in arbeid en beroep, PB. L. 2 december 2000, afl. 303,
16.
Richtl. 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende de
toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en
vrouwen in arbeid en beroep, Pb. EG 2006, L 204, 26 juli 2006.
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 10 december 1948, BS 31 maart
1949.
Verdrag van Wenen inzake het Verdragenrecht tussen staten en internationale organisaties
of tussen internationale organisaties van 21 maart 1986, BS 25 december 1993.
Verklaring inzake de Rechten van Mensen met een Handicap van 9 december 1975.
Verklaring inzake de Rechten van Verstandelijk gehandicapte personen van 20 december
1971.
Verord. Comm. nr. 800/2008, 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond
van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt
verenigbaar worden verklaard, Pb. L. 9 augustus 2008, afl. 214, 3-47.
VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, gedaan te New York op
13 december 2006.
Wet 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen, BS 23 april
1963.
Wet 6 juli 1970 op het buitengewoon en geïntegreerd onderwijs, BS 25 augustus 1970.
Wet van 16 februari 1977, houdende goedkeuring van het Verdrag nr. 111 betreffende
discriminatie in beroep en beroepsuitoefening, aangenomen te Genève op 25 juni
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1958, door de Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie
tijdens haar tweeënveertigste zitting, BS 23 september 1977.
Wet 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, BS 22 augustus 1978.
Wet 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap,
BS 1 april 1987, err. BS 6 augustus 1987.
Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, BS
12 september 1991.
Wet 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, BS 31 juli 2002.
Wet 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, BS 30 mei 2007.
Wet 13 mei 2009 houdende instemming met volgende Internationale Akten: Verdrag
inzake de rechten van personen met een handicap, Facultatief Protocol bij het
Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, aangenomen te New
York op 13 december 2006, BS 22 juli 2009.
Wet 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot
instelling van een nieuw beschermingsstatuut die strookt met de menselijke
waardigheid, BS 14 juni 2013.
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Adv. RvS bij het ontwerp van decreet betreffende de persoonsvolgende financiering voor
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Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Parl.St. Vl. Parl. 2014-2015, nr. 133/1.
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Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, Parl.St. Vl. Parl.
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Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Parl.St. Vl. Parl. 2014-2015, nr.
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Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Parl.St. Vl.
Parl. 2014-2015, nr. 125/1.
Conceptnota decreet maatwerk in het kader van collectieve inschakeling goedgekeurd door
de Vlaamse Regering op 21 oktober 2011, bijlage bij Vr. en Antw. Vl. Parl. 2011-2012,
22 december 2011 (vr. nr. 225 M. DILLEN).
Gedachtewisseling over de conceptnota ‘Persoonsvolgende financiering voor personen met
een handicap’. Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin
en Armoedebeleid uitgebracht door mevrouw Mieke Vogels, Parl.St. Vl. Parl. 20122013, nr. 2174/1.
Gedachtewisseling over de stand van zaken van het Projectplan Zorgvernieuwing na het
tweedaagse colloquium Perspectiefplan 2020. Verslag namens de Commissie voor
Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid uitgebracht door mevrouw
Mieke Vogels, Parl.St. Vl. Parl. 2012-2013, nr. 1806/1.
Gedachtewisseling over het Projectplan Zorgvernieuwing. Verslag namens de Commissie
voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid uitgebracht door Mieke
Vogels, Parl.St. Vl. Parl. 2011-2012, nr. 1522/1.
Hand. Vl. Parl. 2014-2015, nr. 25 (Actualiteitsdebat over het basisondersteuningsbudget
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Kst II. 2012-2013, nr. 33 566-15.
Kst II. 2012-2013, nr. 33 566-19.
Kst II. 2012-2013, nr. 33 566-38.
Motie van de heer Rob Beenders, mevrouw Yasmine Kherbache en de heer Bart van
Malderen tot besluit van de in commissie besproken beleidsnota sociale economie
2014-2019, Parl.St. Vl. Parl. 2014-2015, nr. 140/5.
Mvt bij het ontwerp van decreet betreffende de kwalificatiestructuur, Parl.St. Vl. Parl. 20082009, nr. 2158/1.
MvT bij het ontwerp van decreet houdende de persoonsvolgende financiering voor
personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de
zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap, Parl.St. Vl. Parl. 20132014, nr. 2429/1.
MvT bij het ontwerp van decreet houdende instemming met het verdrag inzake de rechten
van personen met een handicap en het facultatief protocol bij het verdrag inzake de
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rechten van personen met een handicap, opgemaakt in New York op 13 december
2006, Parl.St. Vl. Parl., 2008-2009, nr. 2144/1.
Mvt bij het Protocol van 19 juli 2007 betreffende het begrip redelijke aanpassingen in België
krachtens de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor
gelijkheid van kansen en racismebestrijding, B.S. 20 september 2007, 49655-49656.
MvT bij het wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van
23 juli 2012 tot oprichting van een interfederaal centrum voor gelijke kansen en
bestrijding van discriminatie en racisme, Parl.St. Senaat, 2012-2013, nr. 2137/1.
MvT bij ontwerp van decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften, Parl.St. Vl. Parl. 2013-2014, nr. 2290/1.
MvT bij ontwerp van decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, Parl.St. Vl.
Parl. 2012-2013, nr. 2065/1.
MvT bij ontwerp van wet tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, de
gewoontemisdadigers en de schuldige jeugd, Parl.St. Kamer 1925, nr. 124.
Ontwerp van decreet betreffende de lokale diensteneconomie, Parl.St. Vl. Parl. 2012-2013,
nr. 2168/1.
Ontwerp van decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling. Verslag van de
Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie,
Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie uitgebracht door mevrouw Sonja
Claes, Parl.St. Vl. Parl. 2012-2013, nr. 2065/3.
Ontwerp van decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling. Verslag namens de
Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie,
Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie uitgebracht door mevrouw Sonja
Claes, Parl.St. Vl. Parl. 2012-2013, nr. 2065/3.
Parl.St. Senaat 2012-2013, nr. 5-2240/1, 2.
Regeringsverklaring van de Vlaamse Regering, Parl.St. Vl. Parl. 2014, nr. 31/1.
Verslag beleidsnota sociale economie 2014-2019 namens de Commissie voor Economie,
Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid uitgebracht door
mevrouw Sabine Vermeulen, Parl.St. Vl. Parl. 2014-2015, nr. 140/4.
Verslag bij het ontwerp van decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling,
verslag
namens
de
Commissie
voor
Economie,
Economisch
Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale
Economie uitgebracht door mevrouw Sonja Claes, Parl.St. Vl. Parl. 2012-2013, nr.
2065/3.
Verslag bij het ontwerp van decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling,
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namens
de
Commissie
voor
Economie,
Economisch
Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale
Economie uitgebracht door mevrouw Sonja Claes, Parl.St. Vl. Parl. 2012-2013, nr.
2065/3.
Verslag namens de Commissie voor Justitie bij het wetsontwerp ter bestrijding van
discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, Parl.St. Kamer
2001-02, nr. 1578/8.
Vr en Antw. Vl. Parl. 2014-2015, 1 december 2014 (Vr. nr. 164, M. TAELMAN).
Vr. en Antw. Vl. Parl. 2009-2010, 16 september 2010 (Vr. nr. 589, A. BRUSSEEL).
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Vr. en Antw. Vl. Parl. 2011-2012, 25 januari 2012 (Vr. nr. 241, P. DE WAELE).
Vr. en Antw. Vl. Parl. 2012-2013, 29 maart 2013 (Vr. nr. 432, L. PEETERS).
Vr. en Antw. Vl. Parl. 2013-2014, 14 januari 2014 (Vr. nr. 630, B. VAN MALDEREN).
Vr. en Antw. Vl. Parl. 2013-2014, 14 maart 2014 (Vr. nr. 385, M. DILLEN).
Vr. en Antw. Vl. Parl. 2014-2015, 20 oktober 2014 (Vr. nr. 85, M. TAELMAN).
Vr. en Antw. Vl. Parl. 2014-2015, 5 november 2014 (Vr. nr. 32, K. HELSEN).
Vr. en Antw. Vl. Parl.2014-2015, 5 december 2014 (Vr. nr. 235, M. TAELMAN).
Vr. en Antw., Vl. Parl. 2014-2015, 19 november 2014 (Vr. nr. 135, E. VAN DEN BRANDT).
Vraag om uitleg van Elke Van den Brandt aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin, over de rechtszaak tegen het decreet Persoonsvolgende
Financiering (PVF), Hand. Vl. Parl. 2014-2015, nr. 1325.
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 23 juli 2012 tot
oprichting van een interfederaal centrum voor gelijke kansen en bestrijding van
discriminatie en racisme 4 juni 2013, Parl.St. Senaat, 2012-2013, nr. 2137/1.
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