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Adviesraad voor personen met een handicap 

Voltallige zitting van 17 november om 18u 
1. Présents/ Aanwezig: M. Alexandre Van der Linden (collaborateur de l’Echevin de l’Egalité 

des chances Mohamed Ouriaghli), AMT Concept, Mevr. de Ondervoorzitster Nadia Hadad, 

Dhr. Tim Claerhout, M. Michel Cormond (Altéo), M. Vincent Danniau (Handicap 

International), M. Douglas. 

2. Excusés/Absents: M. Miguel Gerez (AMT-Concept), M. Bienvenu Mputu-Boyelo 

(Handicongo), M. Mourad Kahrrim, M. Nino Peeters (Passe le message à ton voisin), M. 

Samir El Bidadi (6ème sens),  M. Francis Desmet (Vous et moi), Dhr Bernard Lemaire, Mme 

Rosa Collet, Mme Rose Marie Montini (Les amis de Benjamin), Mevr. Agnes Pieck 

(Blindenzorg Licht en liefde), Dhr. Stijn Van Roey, Mme Valérie Neysens (FFSB), Mme Tanya 

Weyn (ADO-Icarus), M. Jacques Dekoster (Altéo), Mme. Fabienne Feyaerts (FNPH), Mevr. 

Christiane De Busschere, M. Jean Depasse, Mme Catherine Zekas (Huitième jour), Mme. 

Nathalie Legrain (Ligue Braille),  Mme Silvia Alfaro. 

3. Secrétariat/ Secretariaat: service Égalité des chances / dienst Gelijke Kansen. 

1. Goedkeuring van het rapport van de zitting van 22 september 2016 

Geen opmerkingen. Het rapport wordt goedgekeurd.  

2. Emilie Goffin : Access-I 

Access-I wenst een barometer van de toegankelijkheid in Franstalig België te worden. Plaatsen zijn 

als toegankelijk beschouwd wanneer ze het niet zijn en Access-I wenst elke persoon met een 

handicap in staat te stellen effectief en betrouwbaar inlichtingen te vinden over het 

toegankelijkheidsniveau van een evenement of plaats. 

In 2001 schept Gamah het Passe-Partout Indice, die vervolgens uitgroeit tot Access-I in 2014. Access-

I werkt op twee gebieden: het bevorderen van de informatie en de evaluatie van de 

toegankelijkheid. 

Het label werkt samen met verschillende gecertificeerde auditors (Atingo, Plain-Pied, AMT, etc.). Een 

nieuw logo werd uitgevonden om de inlichtingen op een gemakkelijke manier te kunnen delen. 7 

soorten handicap worden geïdentificeerd en elk is vertegenwoordigd op het logo. 
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-  

Drie niveaus van toegankelijkheid bestaan: 

- Groen: autonomie 

- Oranje: autonomie met een punctuele hulp 

- White: inlichtingen zijn beschikbaar 

De methodologie SECU-E wordt gebruikt om de toegankelijkheid van het gebouw of evenement te 

kennen. Een transcript word gemaakt in de vorm van de sterke punten en aandachtspunten. Alle 

verzamelde informatie is beschikbaar op de website van Access-I. Voor elke handicap is 

gedetailleerde informatie ook beschikbaar. 

Een agenda van toegankelijke activiteiten is ook op de Access-I website te vinden maar zonder audit 

om de echte bereikbaarheid te controleren. 

Het zoeken van toegankelijke plekken of evenementen is ook mogelijk op de website.  

Access-I werkt met een aantal partners in België, Europa en wereldwijd. 

3. Internationale dag van personen met een handicap 

- Solidanza : Handicap International organiseert haar inmiddels traditionele Solidanza op 3 

december, 14:00-20:00, in de zaal “La Tricoterie” in Sint-Gillis. Cyclodans groepen maken 

demonstraties. De zaal wordt helemaal toegankelijk gemaakt en het ingezamelde geld wordt 

voor de projecten van Handicap International gebruikt. Meer info op de website van 

Handicap International: http://www.handicapinternational.be/fr/evenements/solidanza-

2016 

- Tentoonstelling Chais'Art: De Stad Brussel, in samenwerking met de ANLH organiseert een 

tentoonstelling in het Administratief Centrum om te pleiten voor inclusie op een artistieke 

manier. De tentoonstelling zal zichtbaar zijn vanaf 29 november tot en met 29 december en 

de officiële opening zal op 29 november plaatsvinden om 17:30 uur. 
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- Fédération Francophone des Sourds de Belgique (FFSB) : De Stad werkt in partnerschap met 

de FFSB voor de organisatie vaan een filmvertoning in de loop van december en een 

tentoonstelling die in het Warandepark zal worden geplaatst gedurende de maand januari. 

- Unia organiseert een campagne ter aandacht van het groot publiek. Nadere informatie zal 

binnenkort worden meegedeeld. 

4. Varia 

1. Een vraag over de toegankelijkheid van de Winterpretten wordt gestelt. Zoals het tijdens 

een eerdere bijeenkomst werd uitgelegd is de BME, organisator van de Winterpretten, 

belast met de toegankelijkheid van het evenement. Alle geplande aanpassingen zijn 

beschikbaar op de volgende website:  

https://visit.brussels/site/fr/sites/winterwonders/m_article/les-pmr-au-centre-de-la-

reflexion  

2. Op 29 en 30 november vinden de European Disability Days plaats. Inschrijvingen gebeuren 

on-line : 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=88&eventsId=1152&furtherEvents=yes 

3. ENIL organiseert op 5 december, van 12u30 tot 15u00, een speed-dating met thema : komt 

het geld voor ontwikkelingslanden ook tot bij gehandicapten ? 

http://www.enil.eu/?p=14353 

4. De Freedom Drive 2017 zal van 26 tot en met 29 september plaatsvinden in Autoworld. 600 

deelnemers zijn verwacht.. http://www.enil.eu/news/11-months-to-enil-freedom-drive-

2017/ 

5. Een discussie volgt over de rol en de doelstellingen van de Raad. Het is informatief geworden 

wanneer het eigenlijk een inpak zou moeten hebben op de algemene politiek van de Stad. Er 

wordt herhaald dat de leden van de APH alle onderwerpen die ze willen bespreken mogen 

voorstellen. Geen punt wordt ontdoken maar het is aan de leden om zich te investeren op 

een onderwerp en het verrijken van de agenda van de sessies die tot nu toe enkel door de 

cel gelijke kansen gevuld wordt.  

6. Er wordt opnieuw gevraagd naar een andere locatie voor de vergaderingen van de APH 

omdat het administratieve centrum is niet toegankelijk genoeg is.  

 

 

http://www.bruxelles.be/
mailto:gelijke%20kansen@brucity.be
http://www.brussel.be/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=88&eventsId=1152&furtherEvents=yes
http://www.enil.eu/?p=14353
http://www.enil.eu/news/11-months-to-enil-freedom-drive-2017/
http://www.enil.eu/news/11-months-to-enil-freedom-drive-2017/

