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Révision du titre!II de la Constitution, en vue 
d’y insérer un article nouveau permettant 
de garantir la jouissance des droits et 
libertés aux personnes handicapées

Proposition de révision de la Constitution 
visant à insérer au titre!II de la Constitution 
un article!22ter garantissant aux personnes 
en situation de handicap le droit à une 
pleine inclusion dans la société

(Déposée par MM. Bert Anciaux et  
Philippe Courard et Mme Sabine de Bethune)

Herziening van titel! II van de Grondwet, 
om een nieuw artikel in te voegen dat de 
personen met een handicap het genot 
van de rechten en de vrijheden moet 
waarborgen

Voorstel tot herziening van de Grondwet 
teneinde in titel! II van de Grondwet een 
artikel!22ter in te voegen dat het recht van 
personen met een handicap op volledige 
inclusie in de samenleving waarborgt

(Ingediend door de heren Bert Anciaux en  
Philippe Courard en mevrouw Sabine de Bethune)

HERZIENING VAN DE GRONDWETRÉVISION DE LA CONSTITUTION

(Déclaration du pouvoir législatif,  
voir le «Moniteur belge» nº 114 

du 23!mai!2019)

(Verklaring van de wetgevende macht,  
zie «Belgisch Staatsblad» nr.!114 

van 23!mei!2019)
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TOELICHTING

Het voorliggende voorstel tot herziening van de 
Grondwet vloeit voort uit de bespreking door de com-
missie voor de Institutionele Aangelegenheden van 
de Senaat van drie voorstellen tot herziening van de 
Grondwet, die de indieners van het voorliggende voorstel 
eerder hebben ingediend met het oog op de grondwet-
telijke verankering van de rechten van personen met een 
handicap, namelijk:

í�KHW�YRRUVWHO�YDQ�GH�KHHU�$QFLDX[�WRW�KHU]LHQLQJ�YDQ�
de Grondwet met het oog op het invoegen van een arti-
kel 11ter (stuk Senaat, nr. 7-13/1);

í�KHW�YRRUVWHO�YDQ�GH�KHHU�&RXUDUG�F�V��WRW�KHU]LHQLQJ�
van de Grondwet om in titel II van de Grondwet een 
artikel 22ter in te voegen dat het recht van personen met 
een handicap op volledige inclusie in de samenleving 
waarborgt alsook hun recht op maatregelen die hun 
zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en profes-
sionele integratie garanderen (stuk Senaat, nr. 7-116/1);

í�KHW� YRRUVWHO� YDQ�PHYURXZ�GH�%HWKXQH� F�V�� WRW� KHU-
ziening van de Grondwet teneinde in titel II van de 
Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht 
van personen met een handicap waarborgt op aange-
paste maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, 
maatschappelijke en professionele inclusie garanderen 
(stuk Senaat, nr. 7-121/1).

De commissie voor de Institutionele Aangelegenheden 
heeft over deze voorstellen twee hoorzittingen gehouden 
met overheidsinstanties en organisaties die personen 
met een handicap vertegenwoordigen. Tevens werden 
schriftelijke adviezen ingewonnen bij de Nationale 
Hoge Raad voor Personen met een Handicap, profes-
VRU� 6RWWLDX[� HQ�PHYURXZ�6SLQR\� �.8�/HXYHQ��� HQ�
GH� SURIHVVRUHQ�'XSXLV� �8&/�� HQ�8\WWHQGDHOH� �8/%��
(stuk Senaat, nr. 7-169/2). 

Op grond hiervan heeft de commissie de drie hoofdindie-
ners van de bovenvermelde voorstellen op 12 juni 2020 
gevraagd een nieuw voorstel tot herziening van de 
Grondwet uit te werken, waarvan de tekst hier voorligt.

*
*     *

DÉVELOPPEMENTS

/D�SUpVHQWH�SURSRVLWLRQ�GH�UpYLVLRQ�GH�OD�&RQVWLWXWLRQ�
UpVXOWH�GH�O¶H[DPHQ��SDU�OD�FRPPLVVLRQ�GHV�$IIDLUHV�LQV-
WLWXWLRQQHOOHV�GX�6pQDW��GH�WURLV�SURSRVLWLRQV�GH�UpYLVLRQ�
GH�OD�&RQVWLWXWLRQ�TXH�OHV�WURLV�DXWHXUV�GH�OD�SUpVHQWH�
SURSRVLWLRQ�RQW�GpSRVpHV�SUpFpGHPPHQW�DILQ�G¶DQFUHU�
les droits des personnes en situation de handicap dans 
OD�&RQVWLWXWLRQ��j�VDYRLU�

í� OD� SURSRVLWLRQ� GH� UpYLVLRQ� GH� OD� &RQVWLWXWLRQ� HQ�
YXH� GH� O¶LQVHUWLRQ� G¶XQ� DUWLFOH� ��ter,� GH�0��$QFLDX[�
�GRF��6pQDW��Q����������

í� OD�SURSRVLWLRQ�GH� UpYLVLRQ�GH� OD�&RQVWLWXWLRQ�YLVDQW�
j�LQVpUHU�DX�WLWUH�,,�GH�OD�&RQVWLWXWLRQ�XQ�DUWLFOH���ter 
JDUDQWLVVDQW�DX[�SHUVRQQHV�HQ�VLWXDWLRQ�GH�KDQGLFDS�OH�
GURLW�j�XQH�SOHLQH�LQFOXVLRQ�GDQV�OD�VRFLpWp�HW�GH�EpQp-
ILFLHU�GHV�PHVXUHV�YLVDQW�j�OHXU�DVVXUHU�O¶DXWRQRPLH�HW�
XQH�LQWpJUDWLRQ�FXOWXUHOOH��VRFLDOH�HW�SURIHVVLRQQHOOH��GH�
0��&RXUDUG�HW�FRQVRUWV��GRF��6pQDW��Q�����������

í�OD�SURSRVLWLRQ�GH�UpYLVLRQ�GH�OD�&RQVWLWXWLRQ�YLVDQW�j�LQ-
VpUHU��DX�WLWUH�,,�GH�OD�&RQVWLWXWLRQ��XQ�DUWLFOH���ter garan-
WLVVDQW�OH�GURLW�GHV�SHUVRQQHV�KDQGLFDSpHV�GH�EpQpILFLHU�
GH�PHVXUHV�DSSURSULpHV�TXL�OHXU�DVVXUHQW�O¶DXWRQRPLH�
HW�XQH�LQWpJUDWLRQ�FXOWXUHOOH��VRFLDOH�HW�SURIHVVLRQQHOOH��
GH�0PH�GH�%HWKXQH�HW�FRQVRUWV��GRF��6pQDW��Q�����������

/D�FRPPLVVLRQ�GHV�$IIDLUHV�LQVWLWXWLRQQHOOHV�D�RUJDQLVp��
DX�VXMHW�GH�FHV�SURSRVLWLRQV��GHX[�DXGLWLRQV�GH�PHPEUHV�
G¶RUJDQLVPHV�SXEOLFV�HW�G¶RUJDQLVDWLRQV�UHSUpVHQWDWLIV�
GHV� SHUVRQQHV� HQ� VLWXDWLRQ� GH� KDQGLFDS��(OOH� D� pJD-
OHPHQW� VROOLFLWp� OHV� DYLV� pFULWV� GX�&RQVHLO� VXSpULHXU�
QDWLRQDO� GHV� SHUVRQQHV� KDQGLFDSpHV�� GX� SURIHVVHXU�
6RWWLDX[� HW� GH�0PH�6SLQR\� �.8�/HXYHQ��� DLQVL� TXH�
GHV�SURIHVVHXUV�'XSXLV� �8&/�� HW�8\WWHQGDHOH� �8/%��
�GRF��6pQDW��Q�����������

¬�O¶LVVXH�GH�FHV�WUDYDX[��OD�FRPPLVVLRQ�D��OH����MXLQ�������
LQYLWp�OHV�WURLV�DXWHXUV�SULQFLSDX[�GHV�SURSRVLWLRQV�VXV-
PHQWLRQQpHV�j�pODERUHU�XQH�QRXYHOOH�SURSRVLWLRQ�GH�UpYL-
VLRQ�GH�OD�&RQVWLWXWLRQ��GRQW�OH�WH[WH�ILJXUH�FL�GHVVRXV�

*
*     *
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VOORSTEL

Enig artikel

In titel II van de Grondwet wordt een artikel 22ter in-
gevoegd, luidende:

«Art. 22ter. Iedere persoon met een handicap heeft recht 
op volledige inclusie in de samenleving, met inbegrip 
van het recht op redelijke aanpassingen.

De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel 
waarborgen de bescherming van dat recht.»

22 juni 2020.

%HUW�$1&,$8;�

3KLOLSSH�&285$5'�

6DELQH�GH�%(7+81(�

PROPOSITION

$UWLFOH�XQLTXH

,O� HVW� LQVpUp�� GDQV� OH� WLWUH� ,,� GH� OD�&RQVWLWXWLRQ�� XQ�
article 22ter�UpGLJp�FRPPH�VXLW�

«Art. 22ter��&KDTXH�SHUVRQQH�HQ�VLWXDWLRQ�GH�KDQGLFDS�D�
OH�GURLW�j�XQH�SOHLQH�LQFOXVLRQ�GDQV�OD�VRFLpWp��\�FRPSULV�
OH�GURLW�j�GHV�DPpQDJHPHQWV�UDLVRQQDEOHV�

/D�ORL��OH�GpFUHW�RX�OD�UqJOH�YLVpH�j�O¶DUWLFOH�����JDUDQ-
tissent la protection de ce droit.»

/H����MXLQ������
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