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Adviesraad voor Personen met 

een Handicap 

 

Voltallige zitting van 19 september 2018 van 18u00 tot 20u00 

Aanwezig: Mr Mohammed Ouriaghli, Schepen van Gelijke Kansen ; Mevr Saïda Bakkali, medewerkster 

van de Schepen ; Mevr Kathleen Verbanck, medewrkster van schepen A. Courtois ; Mr Olivier Slosse 

(Commissaris Politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene) ; Mr Saerens (Commissaris Politiezone Brussel 

Hoofdstad-Elsene) ; Mr Jacques Petit ; Mr Jean-Marc Hollants ; Mevr Nadia Hadad (ENIL) ; Mevr 

Christiane De Busschère ; Mevr Agnes Pieck (Blindenzorg Licht en liefde) ; Mr Miguel Gerez (AMT 

Concept) ; Mr Guido Lebegge (Medewerker Personeel Stad Brussel) ; Mevr Dahlia Ameluan (Ligue 

Braille) ; Mevr Alexandra Daoust ; Mr Vincent Carrière (OCMW). 

Verontschuldigd : Mr Jacques Dekoster (Alteo) ;  Mr Michel Cormond (Alteo) ; Mevr Rose-Marie 

Montini (Les amis de Benjamin) ; Mr Bienvenu Mputu-Boyelo (Handicongo) ; Mr Nino Peeters (Passe le 

message à ton voisin) ; Mr Samir El Bidadi (6ème sens) ; Mevr Valérie Neysens (FFSB) ; Mevr Tanya 

Weyn (ADO-Icarus) ; Mevr Fabienne Feyaerts (FNPH) ; Mevr Catherine Zekas (Huitième jour) ; Mevr 

Frédérique de Jonghe (FNPH) ; Mme Anne-Sophie Reuzeau (Œuvre Nationale des Aveugles) ; Mr Jean 

Depasse ; Mr Kharrim Mourad ; Mr Charly Douglas. 

.Secretariaat: Barbara De Witte voor de Cel Gelijke Kansen.  

1. Goedkeuring van het rapport van de zitting van 22 mei 2018 

Geen opmerkingen. Het rapport wordt goedgekeurd. 

 

2. G-sport activiteiten in het kader van DiverCity 

Op 22 september organiseert de Stad, isw de Raad voor Brusselaars van Buitenlandse Herkomst, een 

nieuwe editie van het wijkfeest DiverCity. De festiviteiten zullen deze keer plaatsnemen op het J.B. 

Willemplein te Laken en in de nabije gebouwen van de vzw Bravvo. De APH wenste dit jaar deel te 

nemen door, enerzijds, de toegankelijkheid van de locatie te verzekeren en, anderzijds, G-

sportactiviteiten te organiseren. Deze activiteiten hebben als doel een aangepast programma aan te 

bieden aan potentiële bezoekers met een handicap maar ook en des te meer om deelnemers aan de 

festiviteiten kennis te laten nemen van de moeilijkheden maar ook van de capaciteiten van personen 

met een handicap. De vzw Hockey Together gaat de uitdaging samen met de CTR aan door 

respectievelijk initiaties tot hockey en basketbal voor personen met een handicap te animeren.    

3. Campagne 03 december 

Het kabinet voor gelijke kansen reserveerde dit jaar een budget om een sensibilisatiecampagne uit te 

werken rond handicap. Ten gevolge van verscheidene aanvragen binnen de APH wenst de Stad, ihkv 

deze campagne, de boodschap uit te dragen dat een klein beetje hulp soms heel wat kan betekenen 
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voor personen met een handicap die nog te vaak met allerlei (fysieke, sociale,…) hindernissen worden 

geconfronteerd in hun dagelijkse leven wanneer ze zich binnen de openbare ruimte verplaatsen,… De 

weerhouden idee is dus om een videofragment te ontwikkelen welke op zociale netwerken verspreid 

kan worden waarbij inwoners van de Stad aangespoord worden om adhv eenvoudige acties, door 

attenter te zijn en op een adequatere manier te reageren, beter leren om te gaan met personen met 

een handicap die zij dagelijks op hun pad kruisen.  

De selectie van het communicatiebureau dat zal instaan voor de realisatie van de video is momenteel 

gaande. Eens de firma geselecteerd en goedgekeurd zal zijn door het Stadscollege, zal een vergadering 

georganiseerd worden om de inhoudelijke details te bespreken. De leden van de APH zullen 

uitgenodigd worden om hieraan deel te nemen.   

De APH benadrukt het belang om zulke boodschappen te verspreiden binnen het scholennetwerk van 

de Stad en hiertoe meerdere videofragmenten te ontwikkelen om zoveel mogelijk types handicap te 

vertegenwoordigen. Dit zou eventueel ism met studenten (IHECS, e.a.) kunnen ontwikkeld worden. 

Het voorstel werd genoteerd en kan op langer termijn verder uitgewerkt worden. Wegens tijdsgebrek 

en tekort aan financiële middelen kan dit echter niet meer tegen 03.12 gerealiseerd worden.  

4. Stand van zaken Actieplan “Handicap, Inclusie en Universele Toegankelijkheid” 

Het Actieplan werd op 13.09 goedgekeurd door het Stadscollege en zal op maandag 24.09 ter 

goedkeuring voorgelegd worden aan de Gemeenteraad. Van zodra het plan goedgekeurd is, zal de 

laatste versie van het document naar de leden van de APH doorgestuurd worden.  

5. Onderwerpen betreffende het competentiedomein van de lokale Politie 

 

a) Parkeerplaatsen voor personen met een handicap : De politie organiseert jaarlijks repressieve 

campagnes om automobilisten die niet over een gehandicaptenkaart beschikken maar toch deze 

plaatsen bezetten, te sanctioneren. Een boete kan in dat geval uitgeschreven worden en de wagen 

wordt dan ook weggetakeld. Buiten deze actieperiodes, kan de bestuurder een boete van 130€ à 

150€ krijgen zonder dat de wagen systematisch wordt weggetakeld. Er wordt momenteel 

nagedacht aan oplossingen om het misbruik van parkeerkaarten te voorkomen. Zo zou een 

oplossing kunnen zijn om de parkeerkaart te koppelen aan een  beperkt aantal nummerplaten 

welke door de houder van de kaart dienen medegedeeld te worden. Deze nummerplaten zouden 

eventueel opgenomen kunnen worden in een databank dat tevens gekoppeld zou worden aan het 

systeem van scancars.  

 

De APH is geen voorstander van deze oplossing welke de bewegingsvrijheid van personen met een 

handicap sterk zou beperken. Een persoon zou zich niet meer spontaan kunnen verplaatsen met 

kennissen waarvan de auto niet geregistreerd werd, elke uitstap zou op voorhand gepland moeten 

worden door de nieuwe nummerplaten te laten registreren. Ook burgers van EU-landen welke 

over de Europese parkeerkaart voor personen met een handicap beschikken, zouden in dat geval 

hun nummerplaat moeten laten registreren in de Stad. Het OCMW haalde tevens de problematiek 

aan van transportmiddelen die meerdere personen met beperkte mobiliteit vervoeren en niet over 

een parkeerkaart mogen beschikken.  



 

Commissaris Saerens nam nota van alle opmerkingen. Er werd voorgesteld om in een nabije 

toekomst opnieuw samen te zitten met de leden van de APH om het onderwerp verder uit te 

werken vooraleer beslissingen worden genomen. De APH stelde eveneens voor om toegang te 

krijgen tot de lijst van parkeerplaatsen voor personen met een handicap die door de politie 

gebruikt wordt om deze eventueel ook kenbaar te maken op de website handy.brussels.  

b) Werven : De APH wees de aanwezige vertegenwoordigers van de Politie erop dat 

reglementeringen aangaande de toegankelijkheid van werven niet altijd gerespecteerd worden. 

Het is belangrijk te noteren dat de goedkeuring van werven door het departement wegeniswerken 

van de betrokken gemeente worden uitgegeven. Op het niveau van de lokale politie wordt 

aanvullend de installatie van signalisatieborden nagekeken en al dan niet goedgekeurd. Ook is het 

vaak zo dat de plannen conform zijn maar de werven in de praktijk deze plannen en 

reglementeringen niet respecteren. Controles dienen regelmatig te worden uitgevoerd op het 

terrein.  

Indien reglementeringen niet gerespecteerd worden, kunnen politieagenten boetes uitschrijven 

doch de Stad beschikt over meer repressieve middelen (hogere boetes en straffen). Commissaris 

Saerens nodigde de leden van de APH uit om klachten ivm werven door te geven op het volgende 

functionele adres: ZPZ.PolBru.Circ-Verk.T@police.belgium.eu Voor dringende klachten, kan elke 

persoon rechtstreeks contact opnemen op het nummer 101. Klachten en opmerkingen die via het 

mailadres worden doorgegeven, kunnen door de politie met de betrokken departementen van de 

Stad of de Regio gedeeld worden. De APH stelde bovendien voor om meer betrokken te mogen 

zijn bij het goedkeuren van werfplannen om fouten in de toekomst te voorkomen.  

Er werd verder nog bevestigd dat werfleiders, indien de werf zich op parkeerplaatsen voor 

personen met een handicap bevindt, verplicht zijn in de nabije omgeving adhv borden, tijdelijke 

parkeerzones te reserveren om het verlies aan permanente plaatsen te compenseren. De borden 

die de permanente plaatsen aanduiden dienen op dat moment tijdelijk afgeplakt te worden. De 

APH wenste opnieuw aandacht te trekken op het feit dat een heel aantal parkeerplaatsen voor 

personen met een handicap verwijdert werden ihkv o.a. de voetgangerszone. Deze problematiek 

werd opgenomen in het actieplan van de Stad welke op 24.09 aan de Gemeenteraad voorgelegd 

zal worden.  

 

6. Variapunten 

- Freedom Drive : De volgende editie van de de Freedom Drive welke door ENIL georganiseerd 

wordt, zal van 30 september tot 02 oktober 2019 plaatsvinden. Op het programma worden 

oplieidingen rond de rechten van personen met een handicap, e.a. aangeboden. Er bestaat ook 

een mogelijkheid om opleidingen op maat aan te vragen. Voor meer info : 

http://enil.eu/news/save-the-date-2019-freedom-drive/  

- Toegang begeleidingshonden : De APH wenste gebruik te maken van de aanwezigheid van de 

Politie om de wetgeving inzake de toegang van begeleidingshonden in horecazaken en winkels 

wetende dat nog heel wat etablissementen de wet negeren.  

- Huisvesting : De APH wenste de schepen opnieuw aan te sporen om voldoende 

aangepaste/aanpasbare woningen te voorzien welke teven economisch toegankelijk zijn. Ook 

projecten rond groepswoningen met permanente assistentie dienen verstrekt te worden. Ten 
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slotte vroeg de APH om ook privé-actoren op het terrein (immobiliënkantoren,…) te sensibiliseren 

rond de specifieke noden en realiteit van personen met een handicap, met een laag inkomen,...  

- Toegankelijkheid van winkels : Naar aanleiding van de gids voor toegankelijkheid van de Regio 

Brussel Hoofdstad, worden verder projecten uitgevoerd om winkeliers te sensibiliseren rond de 

toegankelijkheid van hun winkelruimtes. Jaarlijks worden 3 projecten ihkv dit project opgezet op 

het grondgebied van de regio. Een akkoord werd gevonden met het Stadskabinet dat tot zijn 

bevoegdheden de handel rekent om een project op het werf van de Adolf Maxlaan uit te voeren. 

Er werd voorgesteld om tijdens de volgende bijeenkomst van de APH, de departementen en het 

kabinet van handel uit te nodigen om het project voor te stellen.  

- Project Koningsplein : De APH wenst tijdens de volgende zitting een verantwoordelijk van het 

departement urbanisme uit nodigen om het project rond de renovatie van het Koningplein te 

komen voorstellen. 

- Werking van de openbare zittingen : Er werd gevraagd om een intern reglement op te stellen om 

de werking van de vergaderingen van de APH te kaderen, in eerste instantie om erop te waken dat 

éénieder aan het woord kan komen, om te vermijden dat persoonlijke onderwerpen de 

vergaderingen beheersen en om de discussies beter te beheren zonder te veel af te wijken van de 

onderwerpen die op de agenda staan. De voorzitter heeft nota genomen van de opmerking. Het 

secretariaat zal zich verder verdiepen op een voorstel van intern reglement welke aan de leden 

van de APH voorgelegd zal worden.  

 

 

VOLGENDE ZITTING VAN DE APH : 28 november 2018 van 18u tot 20u  

in de Militiezaal (Stadhuis), Grote Markt. 


