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Présents/ Aanwezig: Mme la vice-présidente Nadia Hadad, Mme la vice-présidente Danielle Selvais, Mme 
Anne-Cécile Huygens (cabinet de l’échevin de l’Égalité des chances Ahmed El Ktibi), Dhr. Bernard 
Lemaire, Mme Martine Vanvliet (Accessibilité & Mobilité pour tous), Mme Rajâa Jabbour (Le Troisième 
oeil), Mme Floriane Vanvrékom (Le Troisième oeil), Mme Pauline Biot (Le Troisième oeil), M. Jean 
Depasse, Mme Ingrid Mallick (Groupe « Vous et moi »), M. Benoit Wouters (Groupe « Vous et moi »), M. 
Mourad Kahrrim, Mevr. Christiane De Busschere, Mme Roselyne Borghmans (ONA), Mme Rose-Marie 
Montini (Les Amis de Benjamin). 
 
Excusés/Verontschuldigd: M. Daniel Peltzer (ABP), Mme Gaëlle Féchant (Ligue Braille), M. Michel 
Cormond (Altéo), Mevr. Agnes Pieck (Blindenzorg Licht en Liefde), Mme Latifa Rahmoune, Mevr. 
Frédérique de Jonghe (NFGZ), Mme Dominique De Thysebaert (Habitat-Santé). 
 
Absente/ Afwezig: Mme Chloé Mennens (FNPH), Madame Catherine Maon (Le 8ème Jour), Madame 
Karima Razzouk (Autiproches). 
 
Secrétariat/ Secretariaat: cellule Égalité des chances / cel Gelijke Kansen. 

 
 

1 Inscription des points « divers » à l’ordre du 
jour  et approbation du rapport du 19 janvier 2010.   
 

1 Inschrijving van de variapunten in de dagorde en 
goedkeuring van het verslag van 19 januari 2010.  

2 Communications du secrétariat 
 
M. Guido Lebegge, responsable de la politique de 
recrutement des personnes handicapées de la Ville de 
Bruxelles, signale que l’appel à candidatures 
spontanées pour des personnes handicapées (ouverte 
jusqu’au 31 mars 2010) a permis d’enregistrer, 
jusqu’à présent, 30 candidats pour des fonctions 
d’employé et 35 candidats pour des fonctions 
d’ouvrier. 
 

2 Mededelingen van het secretariaat 
 
Dhr. Guido Lebegge, verantwoordelijk voor de uitvoer 
van het Brusselse aanwervingsbeleid voor personen met 
een handicap heeft laten weten dat de oproep tot 
spontane kandidaturen voor personen met een handicap 
(open tot 31 maart 2010) momenteel 30 kandidaten 
heeft opgeleverd voor functies met bediendestatuut en 
35 kandidaten voor functies met een arbeidersstatuut. 
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3 Groupe de travail Travaux publics et 
accessibilité (TPA) 
 
Le CCPH veut lancer une campagne de 
sensibilisation pour les commerçants bruxellois en 
forme de concours qui récompenserait le commerce le 
plus accessible. Dans ce cadre, on préparera une 
brochure pour inviter les commerçants à rendre leur 
commerce plus accessible mais aussi pour leur 
montrer comment se comporter vis-à-vis de la 
clientèle ayant un handicap. À cette fin, deux 
anciennes brochures (le « Petit Manuel » et 
« Bruxelles accessible : Commerces ») seront 
réutilisées dans un nouveau document. 
 
Le groupe de travail TPA s’est réuni afin de vérifier si 
les informations contenues dans la brochure 
« Bruxelles accessible : commerces » sont toujours 
valables et dans quelle mesure le texte original devra 
être modifié. 
 
Excepté quelques changements de contenu et de 
forme, on s’accorde à dire que la structure de la 
brochure devra être modifiée, avec une introduction 
convaincante, une partie concernant l’accessibilité 
physique du commerce et une partie sur l’accessibilité 
morale (le comportement envers les personnes 
handicapées). 
 
Mme Hadad propose de récompenser les commerces 
participants avec un sigle d’accessibilité (des 
autocollants comme celui du « bienvenu aux chiens 
d’assistance »), et de les répertorier sur une liste de 
commerces bruxellois accessibles qui sera publiée sur 
le site web. 
 
 

3 Werkgroep Openbare Werken en 
Toegankelijkheid (OWT) 
 
De APH wil een sensibilisatiecampagne opzetten voor 
de Brusselse handelaren, in de vorm van een wedstrijd 
voor de meest toegankelijke Brusselse handelszaak. In 
dit kader zal een brochure worden voorbereid om de 
handelaren uit te nodigen hun zaak toegankelijker te 
maken maar ook om hen te tonen hoe men omgaat met 
klanten met een handicap. Hiervoor zullen twee oudere 
brochures (de “Kleine Handleiding” en “Toegankelijk 
Brussel: Handelszaken”) samengesmolten worden tot 
een nieuw document. 
 
 
De werkgroep OWT heeft vergaderd om na te gaan of 
de informatie vervat in de brochure “Toegankelijk 
Brussel: Handelszaken” nog van toepassing is en in 
welke mate de oorspronkelijke tekst zal moeten 
aangepast worden. 
 
Naast een aantal veranderingen op het vlak van inhoud 
en vorm wordt beslist dat de structuur van de brochure 
zal moeten herleid worden tot een overtuigende 
inleiding, een deel over de materiële toegankelijkheid 
van de handelszaak en een deel over de mentale 
toegankelijkheid (gedrag tegenover personen met een 
handicap). 
 
Mevr. Hadad stelt voor om de deelnemende 
handelszaken te belonen met een toegankelijkheidszegel 
(een sticker zoals “Assistentiehond welkom”) en deze 
op te nemen in een lijst van toegankelijke Brusselse 
handelszaken die op de website zal gepubliceerd 
worden. 
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On propose également que la Ville puisse offrir 
gracieusement aux commerces qui le souhaitent la 
construction d’un plan incliné amovible à mesure. Le 
secrétariat examinera la faisabilité budgétaire et 
logistique. Entre autres pistes, on pourrait faire appel 
aux écoles techniques ou à des ateliers protégés. 
 
 
Le secrétariat demande aux Conseillers s’ils 
connaissent des firmes auxquelles on pourrait faire 
appel. 
 
M. Lemaire propose de contacter la SNCB, pour 
déterminer qui est leur fournisseur de plans inclinés. 
Mme Hadad rappelle qu’il s’agirait de plans inclinés 
construits avec des matériaux légers comme du bois, 
afin qu’ils soient facilement amovibles. Mme Van 
Vliet verra si M. Miguel Gerez a des expériences avec 
ce genre de firmes. Mme Borghmans propose de 
contacter la firme Manufast. 
 

Er wordt ook voorgesteld dat de Stad de handelszaken 
de mogelijkheid biedt om kosteloos een op maat 
gemaakt, mobiel hellend vlak te bestellen bij de Stad. 
Het secretariaat zal nagaan of dit haalbaar is op 
budgettair en logistiek vlak. Men zou onder andere een 
beroep kunnen doen op de technische scholen of de 
beschutte werkplaatsen. 
 
Het secretariaat vraagt de Raadsleden of zij firma’s 
kennen op wie in dit kader een beroep kan gedaan 
worden. 
 
Dhr. Lemaire stelt voor om contact op te nemen met de 
NMBS, om na te gaan wie hun leverancier is voor 
hellende vlakken. Mevr. Hadad wijst er echter op dat er 
eerder lichte materialen moeten gebruikt worden zoals 
hout, zodat de hellingen gemakkelijk verplaatsbaar zijn. 
Mevr. Van Vliet zal nagaan of dhr. Miguel Gerez 
ervaring heeft met dit soort firma’s. Mevr. Borghmans 
stelt voor om de firma Manufast te contacteren. 
 

4 Groupe de travail Informatique, Communication 
et Multimédia (ICM) 
 
Le groupe de travail ICM s’est réuni pour préparer 
l’organisation de l’événement « Handistands », qui se 
tiendra le vendredi 3 décembre 2010. 
 
a) L’endroit 
 
Le secrétariat a visité le Palais du Midi (rue Roger 
Van der Weyden, 3 à 1000 Bruxelles). Ce centre de 
sport pourrait accueillir l’événement dans la salle 
d’entrée, et les différentes salles pourraient donner 
lieu à des démonstrations de sport pour personnes 
handicapées. Une belle et grande salle, idéale pour 
organiser une conférence, est située au premier étage. 

4 Werkgroep Informatica, Communicatie en 
Multimedia (ICM) 
 
De werkgroep ICM is samengekomen om de organisatie 
van het evenement “Handistands” voor te bereiden, dat 
zal doorgaan op vrijdag 3 december 2010. 
 
a) Locatie 
 
Het secretariaat heeft een bezoek gebracht aan het 
Zuidpaleis (Rogier Van der Weydenstraat, 1000 
Brussel). Dit sportcentrum biedt een geschikte locatie 
voor het evenement in de inkomhal, en de verschillende 
zalen zouden plaats kunnen bieden aan 
sportdemonstraties voor personen met een handicap. Op 
de eerste verdieping bevindt zich een mooie, grote zaal, 
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Mme Jabbour craint un manque de places de parking 
dans l’environnement du Palais et propose une salle 
dans la rue des Six-Jetons disposant d’un parking sur 
le côté. Le secrétariat examinera cette proposition. 
 
b) La durée de l’événement sera plus longue que 
l’année passée, de 10h à 20h ou 21h. 
 
c) Animations 
 
La grande salle de gym à côté de la salle d’entrée 
permet d’inviter des asbl sportives pour personnes 
handicapées à faire des démonstrations. Des 
présentations de danse sont également possibles. Pour 
terminer la journée, on prévoit un volet musical (à 
partir de 18h ou 19h), pour des artistes ayant un 
handicap. Il faudra établir un budget pour ce volet.  
 
Le secrétariat demande aux conseillers de lui faire 
parvenir toutes informations sur des asbl de sport 
pour personnes handicapées et sur des artistes ayant 
un handicap afin de les programmer durant cet 
événement. Plusieurs conseillers suggèrent de 
contacter le CREAHM, ainsi que l’asbl Cyclona, la 
FéMA et les Special Olympics. 
 
d) Participation 
 
Comme l’année dernière le nombre de stands pour les 
asbl participantes sera limité à 15 et la priorité sera 
donnée aux membres du CCPH. L’appel sera lancé au 
1er avril ; la date limite est fixée au 1er mai. 
 
 
 

geschikt voor een conferentie. 
 
Mevr. Jabbour vreest dat de omgeving van het 
Zuidpaleis te weinig parkeerplaatsen biedt en stelt 
daarom voor om een zaal in de Zespenningenstraat te 
gebruiken. Het secretariaat zal dit voorstel onderzoeken. 
 
b) De duur van het evenement wordt langer dan vorig 
jaar, namelijk van 10u tot 20u of 21u. 
 
c) Animatie 
 
De grote sportzaal naast de inkomhal biedt de 
gelegenheid om sport-vzw’s voor personen met een 
handicap uit te nodigen om demonstraties te geven. 
Dansvoorstellingen zijn eveneens een optie. Op het 
einde van de dag is een muzikaal luik voorzien (vanaf 
18u of 19u) voor artiesten met een handicap. Er zal een 
budget voor dit luik moeten voorzien worden.  
 
Het secretariaat vraagt de Raadsleden om informatie 
over sportverenigingen voor personen met een handicap 
en artiesten met een handicap die in aanmerking komen 
voor dit evenement. Verschillende Raadsleden stellen 
voor om contact op te nemen met CREAHM, en ook 
met vzw Cyclona, FéMA en de Special Olympics. 
 
 
d) Deelname 
 
Zoals vorig jaar zal het aantal stands voor de 
deelnemende vzw’s worden beperkt tot 15 en zal 
voorrang gegeven worden aan leden van de APH. De 
oproep zal gelanceerd worden op 1 april; de deadline is 
vastgelegd op 1 mei. 
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e) Public visé 
 
Toutes les écoles seront invitées, l’enseignement 
spécialisé en particulier, ainsi que le secteur 
professionnel et le personnel de la Ville. 
 
f) Publicité 
 
Le programme de la Semaine du Handicap sera à 
nouveau publié sous la forme d’une brochure, qui 
sera disponible en version papier ainsi que sur le site 
web de la Ville de Bruxelles.  
 
Au niveau du format, il s’agira d’une brochure A5 
avec des caractères pleins (et non pas pixellisés en 
trop basse résolution), avec des contrastes plus clairs, 
à l’intention des personnes malvoyantes. 
 
Les informations seront diffusées par voie d’affiches 
et de brochures dans les mutualités, l’enseignement 
spécialisé (si possible via les professeurs), les 
commissions communautaires et les 18 autres 
communes bruxelloises. 
 
g) Conférence 
 
Mme Selvais veut savoir si les conseillers sont 
intéressés par l’organisation d’une conférence comme 
la journée d’informations juridiques sur le handicap 
en 2009. Cette conférence aurait lieu dans le courant 
de la Semaine du Handicap et elle devrait avoir un 
thème général. 
 
*** 
 
Passant à un autre sujet, Mme Selvais présente un état 

 
e) Doelpubliek 
 
Alle scholen zullen worden uitgenodigd, het 
gespecialiseerd onderwijs in het bijzonder, alsook de 
professionele sector en het Stadspersoneel. 
 
f) Publiciteit 
 
Het programma van de Week van de Handicap zal 
opnieuw als brochure in een papieren versie beschikbaar 
zijn, alsook op de website van de Stad Brussel. 
 
 
Op het vlak van formaat zal het om een A5-brochure 
gaan met volle lettertekens (in plaats van een te lage 
pixelresolutie) met duidelijkere contrasten, ten voordele 
van slechtziende personen. 
 
De informatie zal verspreid worden via affiches en 
brochures in de mutualiteiten, het gespecialiseerd 
onderwijs (indien mogelijk via de onderwijzers), de 
Gemeenschapscommissies en de 18 andere Brusselse 
gemeentes. 
 
g) Conferentie 
 
Mevr. Selvais wil weten of de Raadsleden 
geïnteresseerd zijn in het organiseren van een 
conferentie, zoals de juridische infodag van 2009. Deze 
conferentie zou plaatsvinden in de loop van de Week 
van de Handicap en zou een algemeen thema moeten 
hebben. 
 
*** 
 
Mevr. Selvais gaat vervolgens over tot een stand van 
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des lieux de la campagne de sensibilisation aux places 
de parking pour des PMR. 
 
Le Conseil consultatif veut développer un flyer avec 
un dessin qui montre un policier donnant une amende 
à une personne stationnée sur une place de parking 
pour PMR, accompagné des mots « Pas de handicap ? 
100 € d’amende ! ».  
 
Mme Montini propose de contacter les « Amis de 
Hergé » pour demander l’autorisation d’utiliser 
l’image du policier des BD de Quick & Flupke, mais 
probablement ce coût dépasserait le budget prévu 
pour cette campagne. 
 
 
Il est proposé de lancer un concours pour trouver le 
meilleur dessin, mais cette stratégie pose deux 
problèmes : le dessinateur ne serait pas quelqu’un de 
célèbre avec un style connu (ce qui est important pour 
cette campagne) et l’organisation d’un concours 
prendrait beaucoup de temps. 
 
On essaiera d’abord de trouver un dessinateur connu 
qui offre un prix abordable, et dans le cas où on ne 
trouve personne on examinera la piste d’un concours. 
 

zaken over de sensibilisatiecampagne rond 
parkeerplaatsen voor personen met een handicap. 
 
De Adviesraad wil een flyer ontwikkelen met een 
cartoon, waarop een politieagent wordt afgebeeld die 
een boete geeft aan een persoon die zich heeft 
geparkeerd op een plaats voor PMH, voorzien van de 
woorden “Geen handicap? 100 € boete!”. 
 
Mevr. Montini stelt voor om contact op te nemen met de 
“Vrienden van Hergé” om de toelating te vragen voor 
het gebruik van het beeld van de politieagent van de 
strips van Quick & Flupke, maar waarschijnlijk zal deze 
kost te hoog zijn voor het beschikbare budget van de 
campagne. 
 
Er wordt voorgesteld om een wedstrijd te lanceren om 
zo een goede cartoon te vinden, maar deze strategie 
zorgt voor twee problemen: de cartoonist zou onbekend 
zijn in plaats van iemand met een gekende stijl (wat van 
belang is voor deze campagne) en de organisatie van 
een wedstrijd zou veel tijd in beslag nemen. 
 
Er zal eerst geprobeerd worden om een bekende 
cartoonist te vinden tegen een redelijke prijs, en als er 
niemand wordt gevonden zal het idee van een wedstrijd 
verder onderzocht worden. 
 

5 Points divers 
 
Mme Hadad invite les conseillers au vernissage d’une 
exposition de l’asbl PHOS (www.phos.be), 
« Handicap, Multiculturel(le) ? », qui aura lieu le 23 
mars au Centre de Traumatologie et de Réadaptation 
(CTR, Place van Gehuchten 4 à 1020 Laeken). 
L’invitation officielle sera envoyée aux Conseillers 
par e-mail. 

5 Variapunten 
 
Mevr. Hadad nodigt de Raadsleden uit naar de 
vernissage van een tentoonstelling van vzw PHOS 
(www.phos.be), “Handicap, Multicultureel?”. Deze zal 
doorgaan op 23 maart in het Centrum voor 
Traumatologie en Revalidatie (CTR, Van 
Gehuchtenplein 4 te 1020 Laken). De officiële 
uitnodiging zal via e-mail worden doorgestuurd aan de 
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Ensuite, Mme Hadad invite le CCPH à une 
conférence de presse sur la coopération au 
développement et les objectifs du millénaire le 2 avril 
à l’Agence belge pour développement (CTB, rue 
Haute 47 à 1000 Bruxelles). Lors de cette conférence 
de presse, l’asbl mettra en cause l’absence du 
handicap dans les objectifs millénaires 
(www.objectifsdumillenaire.be), afin d’arriver à une 
coopération inclusive. 
 

Raadsleden. 
 
Mevr. Hadad nodigt de APH ook uit voor een 
persconferentie over ontwikkelingssamenwerking en de 
millenniumdoelstellingen op 2 april in het Belgisch 
Ontwikkelingsagentschap (BTC, Hoogstraat 47 te 1000 
Brussel). Tijdens deze persconferentie zal de vzw de 
afwezigheid van handicap in de 
millenniumdoelstellingen in vraag stellen 
(www.millenniumdoelstellingen.be), met de vraag om 
tot een inclusieve samenwerking te komen. 
 

Réunion du Bureau du CCPH pour la préparation de 
la prochaine réunion du CCPH :  
 
Le mardi 11 mai 2010 à 14h au Centre administratif 
de Bruxelles. 
 
Prochaine réunion du CCPH : 
 
Le mardi 18 mai 2010 à 18h au local 05.43 du 
Centre administratif de Bruxelles. 

Bijeenkomst van het Bureau van de SAPH ter 
voorbereiding van de volgende SAPH-vergadering:  
 
Dinsdag 11 mei 2010 om 14u in het Administratief 
Centrum van Brussel. 
 
Volgende vergadering van de SAPH:  
 
Dinsdag 18 mei 2010 om 18u in lokaal 05.43 van het 
Administratief Centrum van Brussel. 

 


