PERSBERICHT
Brussel, 25 oktober 2016

Ordonnantie Handistreaming unaniem goedgekeurd in
Brussels Parlement
Inspraak mogelijk via nieuwe Raad voor Personen met een Handicap
Het Brussels Parlement heeft op voorstel van Staatssecretaris Bianca Debaets de ordonnantie
Handistreaming met unanimiteit van stemmen goedgekeurd. Deze ordonnantie breidt de
bestaande wetgeving over discriminatie van personen met een handicap fors uit. In het Brussels
Parlement werd de ordonnantie met een zelden geziene meerderheid aan stemmen goedgekeurd:
alle parlementairen stemden voor en spraken zich ook expliciet uit voor een meer inclusieve
samenleving. Ook middenveldorganisaties en het interfederaal gelijkekansencentrum Unia juichen
het wetgevend initiatief toe.
De ordonnantie handistreaming zorgt ervoor dat de wetgever de nodige maatregelen moet treffen
om de samenleving toegankelijker te maken voor personen met een handicap, en dat in alle
beleidsdomeinen.
Om mensen met een handicap nauwer te betrekken bij het beleid richt Staatssecretaris Debaets ook
een Raad voor Personen met een Handicap op. Dat is een adviesorgaan samengesteld uit
vertegenwoordigers van de overheid en het middenveld. De Raad zal adviezen uitbrengen aan de
Staatssecretaris voor Gelijke Kansen.
Bianca Debaets: « Mensen met een beperking stuiten dagelijks op een aantal hindernissen die een
volwaardig deelnemen aan de samenleving bemoeilijken. Ik denk bijvoorbeeld aan de
toegankelijkheid van gebouwen of onaangepaste websites van de overheid. Met handistreaming
zorgen we voor een mentaliteitswijziging: voortaan moet de overheid zich aanpassen aan personen
met een handicap en niet omgekeerd. »
Staatssecretaris Debaets heeft de stemming van de ordonnantie niet afgewacht om al initiatieven te
nemen. Zo wordt er een gids samengesteld over de toegankelijkheid van gebouwen. Samen met de
organisatie AnySurfer is er ook een monitoring aan de gang van de toegankelijkheid van websites
voor mensen met een visuele handicap.
« Na een recente projectoproep steunen we heel wat initiatieven die de toegankelijkheid van
evenementen verbeteren. Ik denk aan de Jazz Marathon, Brussels Summer Festival of Boterhammen
in het Park. Zij maken gebruik van digitale oplossingen om personen met een handicap ook ten volle
van de muziek te laten genieten. Zo maken we op een slimme manier onze samenleving inclusiever.

Bovendien zullen we ook zorgen voor een opleiding van de ‘handicontacten’ op gemeentelijk niveau»,
besluit Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets.
Bij aanvang van elke legislatuur is de Regering voortaan verplicht om de ambities op het vlak van
handistreaming bekend te maken. De Regering dient dan ook een bilan voor te leggen van de
genomen maatregelen waarin zowel de moeilijkheden als de oplossingen daarvoor vermeld worden.
Daarnaast moet handistreaming ingepast worden in alle strategische plannen die worden opgesteld
en in de beheerscontracten die worden afgesloten. De Directie Gelijke Kansen van de Gewestelijke
Overheidsdienst Brussel zal waken over de correcte uitvoering van handistreaming.
Tot slot engageert de voltallige Brusselse Regering zich om de impact van de nieuwe wetgeving te
evalueren, het middenveld daarbij te consulteren en relevante statistische gegevens te verzamelen.
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