De NHRPH: inleiding
Opgericht: 1967 (KB)
Huidige vorm
- KB van 09/07/1981 tot oprichting van een Nationale Hoge Raad
voor personen met een handicap (BS: 12-08-1981)
- Opdracht: het onderzoek van alle problemen betreffende de
personen met een handicap, die tot de federale bevoegdheid
behoren
De NHRPH: inleiding
Huidige voorzitster: Gisèle Marlière
20 eden
- die wegens hun deelname aan de activiteiten van organisaties die
zich inzetten voor de integratie van personen met een handicap,
of wegens hun sociale of wetenschappelijke activiteiten uiterst
geschikt zijn
- door de Koning benoemd voor een mandaat van 6 jaar dat
hernieuwbaar is (2014-2020)
- Plenaire vergadering: minstens 10 keer/jaar
Principes
Overleg met het middenveld
Alle handicaps
Handistreaming
Transversaliteit
Verdrag inzake de rechten van de personen met een handicap + Protocol
- 13/12/2006: aangenomen door de algemene vergadering van de
VN
- 02/07/2009: geratificeerd door België
- 01/08/2009: van kracht in België
Opdracht
Adviezen uitbrengen, op eigen initiatief of op vraag van de bevoegde
ministers
De minister die bevoegd is voor de tegemoetkomingen voor personen met
een handicap, moet het advies van de NHRPH vragen bij elk ontwerp van
koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 27 februari 1987 betreffende
de tegemoetkomingen aan personen met een handicap.
KB + Verdrag
20/07/2011: de ministerraad gaf de opdracht:

« (…) aan alle ministers en staatssecretarissen (…) om de dimensie
handicap te integreren in hun beleid en overleg te plegen met de
Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) en met
de minister of staatssecretaris bevoegd voor handicapbeleid (…) »
Publicaties
Website: http://ph.belgium.be
News
Adviezen
Memorandum
Jaarverslagen
Positienota’s
- Toegankelijkheid
- Tewerkstelling
- Levensstandaard
Perscommuniqués
Contacten kabinetten
Contacten met de kabinetten:
- Charles Michel (Premier)
- Elke Sleurs (personen met een beperking)
- Maggie De Block (Sociale zaken– Volksgezondheid)
- Jacqueline Galant (Mobiliteit)
- …
Partners
Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum
Belgian Disability Forum (BDF)
Onze link met het European Disability Forum (EDF)
CCBFPH : Conseil Consultatif Francophone des Personnes Handicapées
CWPH : Commission Wallonne des Personnes Handicapées
In Vlaanderen???
Werkgroepen
De NHRPH neemt deel aan verschillende werkgroepen rond mobiliteit:
- WG Toegankelijkheid-mobiliteit (interne WG)
- WG NMBS
- Rondetafel Infrabel
- PRM Airport
- …
NMBS
WG NMBS
- Revalor
- Adviesvragen

- Overleg
- Doorverwijzen naar technische structuren inzake toegankelijkheid
Rondetafels
Adviezen op eigen initiatief
Ontmoetingen Kabinet Galant
NMBS: Dossiers
Assistentie aanvragen: 24h > 3h
Stations en haltes: Brussel-Zuid, Jette, Roeselare, Leuze-en-Hainaut, …
Toegankelijke loketten, perrons, treinen
Inlichtingen: schermen, omroepen, eenvoudig taalgebruik
Podotactiele tegels
Intermodaliteit
Revalor
Beheerscontracten
PRM Airport
Klachten
Ideeën
Demonstraties
Feedback
Wagens
Parkeerplaatsen PMH
- Voldoende en overal bereikbaar
- Controle
Parkeerkaart
- Verkrijgen
- misbruik
Andere niveaus
De Lijn, MIVB, TEC, …
- Ander bevoegdheidsniveau
- Contact met de adviesorganen/partners op de andere niveaus
Vragen?

