
Voluntary National Review 2023 | Bijdrage maatschappelijke groepen 

Gelieve op basis van deze 8 vragen een bijdrage te maken van één pagina. 

 

1. Naam van uw organisatie  

 

2. Maatschappelijke groep (bedrijfsleven, vakbonden, NGO's, wetenschap en onderzoek, de inclusieve 
samenleving, overige) 

 

3. Aan welke Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) werkt u, voor welke bent u al verplichtingen 
aangegaan? |  Geef de voorkeur aan acties met betrekking tot verschillende P's van de 2030 Agenda, die 

transformerend zijn en inspirerend voor andere organisaties op internationaal niveau. |  Geef de voorkeur aan 
een synthetische presentatie en verwijzingen naar webpagina's of onlinedocumenten voor nadere informatie.  
 

4. Wat zijn de thema's/SDGs waarop België zijn inspanningen moet toespitsen om de 2030 Agenda uit 
te voeren? |  Wat zijn, gezien uw beoordeling van de situatie, studies, indicatoren, enz., de belangrijkste 

punten voor België?  
 

5. Welke kwesties vereisen veranderingen op Europees/internationaal niveau om de 2030 Agenda uit 
te voeren? |  In het licht van uw beoordeling van de situatie, studies, indicatoren enz.  

 

6. Wat zijn de belangrijkste boodschappen die u in de Voluntary National Review zou willen zien?  

 

7. Andere opmerking(en)/aanvulling(en)/suggestie(s):  

 

8. Documenten, bronnen, websites ter referentie voor verdere uitleg ivm de uitvoering van de 2030 
Agenda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Belgian Disability Forum asbl/vzw (BDF) 
2. VZW ter  vertegenwoordiging van organisatie van personen met een handicap en ter opvolging en 

monitoring van Europees en supranationale beleid in verband met inclusie van personen met een 
handicap (PMH) in België. 

3. In het kader van de P’s, verricht het BDF vooral werk voor People en sociale inclusie. Het BDF werkt in het 
kader van de principes ‘niemand achterlaten’, ‘verbondenheid en ondeelbaarheid’ en ‘inclusiviteit’. Het 
BDF is een overkoepelende vzw die haar leden, belangenverenigingen van PMH,  vertegenwoordigt op 
Europees en internationaal niveau en vooral informeert en lobbywerk verricht. Het BDF werkt vooral aan 
SDG’s 1,3,4,5,8,10, en 11.1 Het BDF maakte al informatievideo’s en documenten om aan te geven welke 
SDG’s op welke manier relevant zijn voor PMH, en voorziet op haar website  veel informatie over relevante 
mensenrechten.  

4. Het BDF bevordert de rechten van PMH. De belangrijkste SDG’s voor haar zijn de hierbovengenoemden: 
degene die een directe impact op het leven van PMH hebben. BDF stelt vooral vast dat België tekort schiet 
in haar beleid bij de uitvoering van het principe ‘Leave no one behind’. Bij elke beleidsbeslissing zou de 
vraag moeten worden gesteld: hebben PMH toegang tot dit beleid/deze maatregel? Om tegemoet te 
komen aan de noden van PMH moet België vooral werken op de algemene principes en SDG’s 1,3,4,5,8,10 
en 11 en:  

 de bestrijding van armoede (gepaste financiële ondersteuning en tegemoetkomingen);  

 tewerkstelling (voldoende begeleiding voor PMH, activeren wie kan werken, maatschappelijke 
werkplekken organiseren, maatregelen nemen in de private en publieke sector om de tewerkstelling van 
PMH te bevorderen;  

 sociale cohesie (meer inspanningen leveren om meervoudige discriminatie aan te pakken en te 
voorkomen; 

 betere gegevens en statistieken verzamelen en analyseren; 

 discriminatie wegwerken in statuten (wettelijk) samenwonende en gehuwden voor gepaste 
tegemoetkomingen; 

 toegankelijkheid in het algemeen (publieke ruimte, openbaar vervoer, gebouwen,…). Als een gebouw voor 
PMH toegankelijk is, is het dit voor iedereen.  

 Voor alle domeinen moet de digitale kloof in overweging worden genomen en weggewerkt, zodat 
informatie toegankelijk is voor iedereen, en de non-take up van rechten moet worden aangepakt.  

 Kortom het principe van Leave no one behind vraagt nog veel werk van de staat.  
5. De Europese wetgever kan strenger zijn inzake inclusiviteit, en meer rekening houden met minderheden 

in haar beleidskeuzes. De keuze voor een "e-maatschappij" en digitalisering kan tot veel problemen leiden 
voor o.a. PMH. Digitale oplossingen mogen nooit de enige zijn aangezien niet iedereen er toegang tot 
heeft, verschillende communicatiemiddelen en -opties moeten blijven bestaan. Mensen hebben recht op 
een keuze, zonder keuze is er geen vrijheid. Een ander voorbeeld is het verbod op plastieke rietjes, die 
vaak noodzakelijk  zijn voor PMH. Verder kunnen er meer fora worden georganiseerd om good practices 
tussen lidstaten uit te wisselen.  

6. Zie punt 4.  
7. SDG 12, Responsible consumption and production, mag aanweziger zijn, specifiek het beginsel van Design 

4 All.  
8. SDGs, Présentation générale : http://bdf.belgium.be/fr/th%C3%A8mes/sdgs-pr%C3%A9sentation-

g%C3%A9n%C3%A9rale.html; Vidéo SDG et handicap :http://bdf.belgium.be/fr/th%C3%A8mes/sdgs-
vid%C3%A9os.html ; SDGs textes :http://bdf.belgium.be/fr/th%C3%A8mes/sdgs-texte.html; SDGs – 
Rapports : http ://bdf.belgium.be/fr/th%C3%A8mes/sdgs-rapport%C2%A0.html. 

                                                           
1 (1)uitroeiing van armoede; (3) Toegang tot gezondheid; (4) Toegang tot kwaliteitsonderwijs; (5) Gendergelijkheid; (8) 
Toegang tot waardig werk; (10) Vermindering van ongelijkheid; (11) Duurzame steden en gemeenschappen. 
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