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Centrum als onafhankelijk mechanisme 

VN-verdrag 
• Het CGKR is onafhankelijk mechanisme binnen België rond het 

VN-verdrag inzake de rechten van personen met een 

handicap. 

• Het onafhankelijk mechanisme heeft als grote doelen 

• de bekendheid van het verdrag te bevorderen 

• de erin vervatte rechten te beschermen 

• de implementatie te monitoren [art. 33 §2]. 

 



VN-verdrag 

• Het VN-verdrag is een internationaal mensenrechtenverdrag 

[2006], die algemeen geldende mensenrechten bevestigt voor 

PMH en uitdiept vanuit de visie van het sociaal of 

interactionair model op handicap. 

• De ratificatie gebeurde voor de verschillende de federale en 

regionale bestuursniveaus in België in 2009. 

• Het VN-verdrag vertrekt vanuit een aantal grondbeginselen, die 

zich vertalen in een omvangrijke bepalingen rond b.v. 

zelfstandig wonen in de maatschappij, (inclusief) onderwijs, 

werk en werkgelegenheid en het recht op een behoorlijke 

levensstandaard. 

 

 



Reactie op de studie van HANDILAB 

• Het Centrum toont zich verheugd over het initiatief om via een 

survey en studie het profiel van de uitkeringsgerechtigden 

IVT/IT te gaan beschrijven en de effectiviteit van 

tegemoetkomingen na te gaan. 

• Er blijven enkele vragen over de keuzes binnen de 

onderzoekspopulatie (focus < 65 jarigen, uitsluiting personen 

die in een residentiële voorziening wonen, uitsluiting andere 

stelsels van vergoeding van arbeidsongeschiktheid). 

• Het combineren van meerdere onderzoeksmethodologieën lijkt 

een meerwaarde. Werken met de methodologie van de 

comparatieve benadering was vanuit de visie van het VN-

verdrag o.i. ook een optie. 



Reactie op de studie van HANDILAB [2] 

• In het licht van het VN-verdrag blijkt er nog een grote 

uitdaging. 

• Het profiel van uitkeringsgerechtigden IT/IVT brengt 

specifieke zaken naar boven rond leefsituatie, 

arbeidsparticipatie en huisvesting. 

• De resultaten van HANDILAB tonen de precaire leefsituatie 

van huishoudens van personen die van een tegemoetkoming 

genieten. 

• De resultaten van de Standard Of Living benadering tonen 

aan dat de huishoudens met een persoon met een beperking 

een hoger inkomen nodig hebben om een equivalent 

levensstandaard te bereiken. 

 

 

 



Reactie op de studie van HANDILAB [3] 

• Het Centrum deelt de conclusie van het onderzoek dat de 
uitbouw van een effectief stelsel van 
tegemoetkomingen dat de extra kosten van handicap 
wel dekt inspanningen zal vragen op meerdere fronten 
tegelijk: het verhogen van het inkomen en het beperken 
van de handicapspecifieke en medische uitgaven zijn 
belangrijk maar primordiaal lijkt ons het inclusiever maken 
van de brede maatschappij en haar dienstverlening. 

• Een herziening van de toekenningscriteria IT lijkt wel 
aan de orde (cfr. personen met een matige handicap). 
Medische benadering  sociale benadering. 

• Er blijft de nood aan transversale beleidsvoering en 
algemeen betere informatieverstrekking (taak 
middenveld). 



Adviesvraag aan het Centrum rond het 

stelsel van tegemoetkomingen 
• Uit dit advies kwamen algemene en specifieke 

beleidsaanbevelingen naar voor. 

• Algemene beleidsaanbevelingen 

• b.v. Herziening toekenningscriteria IT 

• b.v. Convergentie verschillende stelsels die bestaan rond vergoeding 

kosten handicap 

• Specifieke beleidsaanbevelingen 

• b.v. IVT aanzien als persoonlijk inkomen en vrijstellen van verrekening 

met inkomen samenwoner 

• b.v. IT vrijstellen van verrekening met eigen inkomsten en die van de 

samenwoner. 


