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Adviesraad voor Personen met 

een Handicap 

 

Voltallige zitting van 18 oktober 2017 om 18u  

Aanwezig: M Miguel Gerez (AMT Concept) ; M Jacques Petit (AMT Concept) ; M Jean-Marc Hollants 

(AMT Concept) ; Mme Nadia Hadad (ENIL) ; Mme Rose Marie Montini (Les amis de Benjamin) ; M 

Jacques Dekoster (Altéo) ; Mme Frédérique de Jonghe (FNPH) ; Mme Angèle Lange représentant Mme 

Valérie Neysen (FFSB). 

Verontschuldigd : M Mohamed Ouriaghli, Echevin en charge de l’Egalité des Chances ; Mme Saïda 

Bakkali, Collaboratrice de l’Echevin ; M Bienvenu Mputu-Boyelo (Handicongo) ; M Mourad Kahrrim ; M 

Nino Peeters (Passe le message à ton voisin) ; M Samir El Bidadi (6ème sens) ; Mme  Kristine Donnet 

(Vous et moi) ; M Bernard Lemaire ; Mme Rosa Collet ; Mme Agnes Pieck (Blindenzorg Licht en liefde) ; 

Mme Valérie Neysens (FFSB) ; Mme Tanya Weyn (ADO-Icarus) ; Mme Fabienne Feyaerts (FNPH) ; Mme 

Catherine Zekas (Huitième jour) ; Mme Sabine Ghijsens (Ligue Braille) ;  M. Jean Depasse ; Mme 

Christiane De Busschere ; M Charly Douglas ; M Michel Cormond (Altéo) ; Mme Anne-Sophie Reuzeau 

(Œuvre Nationale des Aveugles). 

Secretariaat: Barbara De Witte voor de Cel Gelijke Kansen.  

 

1. Goedkeuring van het rapport van de zitting van 14 juni 2017  

Geen opmerkingen. Het rapport wordt goedgekeurd. 

 

2. Nacht van de Toegankelijkheid 

Meneer Gerez heeft ons met genoegen het project omtrent de organisatie van de “Nacht van de 

Toegankelijkheid” uit de doeken gedaan. Het evenement wordt op initiatief van de vzw AMT Concept 

en in samenwerking met de COCOF, de Regio Brussel en de Stad Brussel georganiseerd. De Stad 

Brussel ondersteunt het project onder meer in het kader van zijn jaarlijkse engagement om de 

Internationale dag voor Personen met een Handicap te eren. Het evenement zal plaatsvinden op 2 

december in de gebouwen van Tour & Taxis van 16u tot middernacht. De ambitie is om zowel mensen 

met een handicap als mensen zonder handicap samen te brengen binnen een feestelijk, ludiek en  

verrijkend kader. Verschillende activiteiten met gratis toegang zullen aan het publiek aangeboden 

worden: een modedéfilé, een dansvoorstelling maar ook de mogelijkheid om samen te dansen, van 

concerten te genieten, spellen en didactische parcours, sportdemonstraties en de mogelijkheid om 

samen te sporten,… Elke animatie zal erop gericht zijn personen zonder en personen mét een handicap 

te laten delen in hun ervaringen aangezien de actie erop gericht is een breder publiek te sensibiliseren 

aan de nood voor inclusie van personen met een handicap en zodanig de mentaliteiten te doen 

veranderen.  
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De laden van de Adviesraad werden hartelijk uitgenodigd om beroep te doen op hun netwerken met 

als doel: 

1. Activiteiten voor te stellen om tijdens het evenement te organiseren. Aangezien het 

programma nog niet vaststaat, zijn alle suggesties welkom. 

2. Staanplaatsen te reserveren in geval organisaties vertegenwoordigd wensen te worden 

tijdens het evenement. Het kan inderdaad een gelegenheid zijn om zijn missie en 

diensten aan een breder publiek kenbaar te maken door het uitdelen van flyers e.a.  

3. Een maximum aantal bezoekers van een zo divers mogelijk publiek aan te trekken. 

Voor bijkomende informatie of suggesties, kan u contact opnemen met: 

Meneer Miguel Gerez, AMT Concept : magmaybe@hotmail.com ; 0032 (0) 477 318607 of Mevrouw 

Joëlle Hoffkens : jhofkens@me.com 

Volgende suggesties werden tijdens de vergadering genoteerd : 

- Nood aan specifieke aandacht voor bezoekers die gevoelig zijn aan geluid, personen met autisme 

e.a. de idee om geluidshelmen ter beschikking te stellen werd aangekaart en zal voorgelegd 

worden aan de organisatoren. 

- Aandachtspunt betreffende de beschikbaarheid van openbare vervoersdiensten na 12u welke 

aangepast zijn voor personen met een handicap. De Cel Gelijke Kansen zal verder bekijken wat 

mogelijk is om het probleem op te lossen. 

- Beschikbaarheid van een rustplaats met stoelen en eventueel ligstoelen opdat bezoekers die wat 

meer rust nodig hebben, langer van het evenement kunnen genieten. Het voorstel wordt tevens 

doorgegeven aan de organisatoren.  

 

3. Werking van de Adviesraad 

 

Tijdens de laatste zitting van de Adviesraad in juni, werd er reeds aangegeven dat het nodig was om de 

rol en de werking van de APH te herdefiniëren. De statuten van de Adviesraad werden in eerste 

instantie herzien met oog op meer flexibiliteit. Deze nieuwe versie zal aan de leden van de Adviesraad 

voorgelegd worden voordat deze aan de Gemeenteraad wordt voorgesteld. Naar aanleiding van de 

zitting in juni, heeft de Cel Gelijke Kansen tevens contact opgenomen met alle leden van de Adviesraad 

die sinds 2016 niet meer present waren tijdens de bijeenkomsten om hun interesse opnieuw te 

bevestigen. De contactlijst werd op die manier geüpdate.  

Verwijzend naar de manier waarop de Adviesraad een aantal jaren geleden functioneerde, werd er 

voorgesteld om een geringere Adviesraad minimum 4 maal per jaar te laten vergaderen met als doel: 

- Adviezen te verlenen naar aanleiding van projecten die door de Gemeenteraad, doorheen de 

verschillende kabinetten en departementen, worden onderworpen. 

- Voorstellen en eisen meedelen. 

- De grote werklijnen definiëren waarrond werkgroepen kunnen worden gevormd. 

Er werd voorgesteld om een nota naar de verschillende kabinetten te versturen om hen aan de missie 

van de APH te herinneren en om de nadruk te leggen op de rol van de Adviesraad als expert 

aangaande de toegankelijkheid voor en de inclusie van mensen met een handicap. Er werd inderdaad 
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te vaak geconstateerd dat projecten door de Stad werden uitgevoerd zonder dat de Adviesraad 

hiervan werd geïnformeerd en hieromtrent advies kon verlenen. 

In functie van de prioriteiten die door de APH worden vastgelegd, zouden er opnieuw werkgroepen 

opgesteld worden waarin elk lid van de Adviesraad vrij zou zijn zich in te schrijven volgens zijn 

interesse en expertise. Deze werkgroepen zouden tevens open zijn voor andere verenigingen en 

personen die niet perse deel uitmaken van de APH of voor leden van de vzw’s die binnen de 

Adviesraad vertegenwoordigd worden. De bedoeling hierbij is om telkens een zo divers mogelijk 

representatie te bekomen van verschillende doelgroepen. Deze manier van werken zou het mogelijk 

moeten maken om de meest adequate expertise te mobiliseren en om meer gevarieerde onderwerpen 

en handicaps aan te kaarten dan deze die systematisch aan bod komen tijdens vergaderingen van de 

APH.  

In het kader van deze werkgroepen werd er eveneens voorgesteld om, systematisch en in functie van 

de gekozen onderwerpen, vertegenwoordigers van de verschillende kabinetten en departementen uit 

te nodigen om de communicatie met en de betrokkenheid van de verkozenen en de administratie te 

versterken. 

 

4. Variapunten 

 

- European Disability Card (EDC): de FOD Sociale Zaken heeft, in samenwerking met de competente 

Belgische instituties inzake de integratie van personen met een handicap, aan de inwerktreding 

van de EDC in België gewerkt. Het project heeft als doel een Europees erkende kaart te creëren 

welke attesteert dat een persoon gehandicapt is. Op die manier kunnen mensen die over zulk een 

kaart beschikken, toegang krijgen tot een aantal voordelen binnen de sector van sport- cultuur en 

vrijetijdsgelegenheden in België en in de andere deelnemende EU-lidstaten 

(Cyprus/Estland/Finland/Italië/Malta/Slovenië/Roemenië). De APH benadrukt het belang om dit 

project te ondersteunen middens de betreffende diensten en infrastructuren opdat de kaart een 

reële meerwaarde zou krijgen. Het is belangrijk om echte inspanningen te leveren opdat de 

voordelen die aangeboden worden voldoende interessant zijn voor personen met een handicap, 

hun families en begeleiders opdat deze zich in de betreffende structuren zouden aanmelden. 

Bijvoorbeeld. Gratis inkom aanbieden aan begeleiders van personen met een handicap in 

zwembaden, musea,… Dit zal de nodige steun van de Stad Brussel vergen in termen van 

communicatie, richtlijnen en financiële steun.  

- PAVE (Plan de Mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics – Toegankelijkheidsplannen 

voor de weg en de openbare ruimte) : Volgend op de presentatie rond het PAVE-project welke 

tijdens de zitting van juni werd gegeven, werd er een update gevraagd van de vooruitgang die 

geboekt werd sinds de zomer. Bij het departement urbanisme werd recente informatie bekomen 

welke aangeeft dat de eerste fase van de PAVE (welke erop gericht is de meest gebruikte wegen 

en verbindingswegen op grondgebied van de Stad Brussel te identificeren) afgerond en 

goedgekeurd werd door het College op 7 september.  Deze zal als volgt opgenomen worden in 

regionaal mobiliteitsplan. De definitieve plannen zullen met de Cel Gelijke Kansen gedeeld worden 

en kunnen, op aanvraag, door de leden van de Adviesraad ingekeken worden. De tweede fase van 

de PAVE welke erop gericht is beperkingen van het bestaande wegennetwerk in kaart te brengen, 

is momenteel aan de gang. Voor meer informatie betreffende de volgende stappen van het 



 

project, verwijzen wij naar de presentatie die opgenomen werd in het verslag van de zitting van 14 

juni. 

- Een laatste vraag om informatie werd voorgelegd betreffende het verzoek aan het kabinet van 

Gelijke Kansen aangaande het renovatieplan van de Nieuwstraat welke, in zijn huidige versie, niet 

voldoet aan de noden van personen met een beperkte mobiliteit in termen van toegankelijkheid.   

VOLGENDE ZITTING VAN DE APH : 17 januari 2018 (te bevestigen) van 18u tot 20u in de 

Militiezaal (Stadhuis) indien beschikbaar of in het Administratief Centrum, Anspachlaan. 


