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VN-verdrag handicap

‘Inclusie van mensen met een beperking is niet
langer een gunst maar een recht!’



Wat gaan we doen?

§ Hoe werkt dat nu, zo’n VN-verdrag?
§ Wat staat er in het verdrag?
§ Wat heeft de overheid gedaan?
§ Wat moet er nog gebeuren?
§ Hoe zit het met:

§ Arbeid
§ Participatie
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Wat is een mensenrechtenverdrag?

Mensenrechten geven 3 opdrachten aan de overheid:
§ Respecteren 

§ niet ingrijpen. Voorbeeld: recht op privacy
§ Beschermen 

§ tegen inbreuken door anderen. Voorbeeld: 
eerbiedigen lichamelijke en geestelijke integriteit

§ Verwezenlijken 
§ maatregelen nemen. Voorbeeld: zorg voor 

behoorlijke levensstandaard.
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VN-verdrag handicap?

§ Ratificatie NL in juni 2016, in werking 14 juli 2016
§ Schept geen nieuwe rechten, brengt wel plichten met 

zich mee
§ Verschuiving in het denken: van medisch naar sociaal 

model. 
§ ‘Het is niet de beperking van de persoon, maar de 

samenleving die drempels opwerpt.’
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Wat staat er in het VN-verdrag handicap?

Uitgangspunten:
§ Menselijke waardigheid, persoonlijke autonomie
§ Gelijkheid, participatie, respect voor verschillen 
§ Betrekken van mensen met een beperking bij 

besluitvorming over beleid, regelgeving 
§ Omschrijving ‘handicap’:

langdurige fysieke, mentale, intellectuele of 
zintuiglijke beperkingen die in wisselwerking met 
diverse drempels kunnen beletten volledig, effectief 
en op voet van gelijkheid met anderen te participeren.
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Welke gevolgen heeft ratificatie?

§ Betrek personen met een beperking en hun organisaties 
bij beleid en wetgeving 

§ Pas bestaande wetten aan
§ Pas bestaand beleid aan
§ Rapporteer aan het VN-comité (2018)
§ Geef speciale aandacht aan vrouwen en aan kinderen
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Wat heeft de overheid gedaan?

Wetten/beleid aangepast: 
§ Wet gelijke behandeling
§ Kieswet
§ Participatiewet
§ WMO
§ Wet langdurige zorg
§ Wet passend onderwijs
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Wat heeft de overheid gedaan?

§ Wet gelijke behandeling H/CZ uitgebreid: 
§ Gold al voor werk, school en openbaar vervoer; 
§ nu ook voor goederen en diensten: sportclub, 

webwinkel, restaurant 
§ Zorgen voor algemene toegankelijkheid

§ Implementatieplan via ministerie van VWS
§ Organisaties maken afspraken over inclusie:  

Belangenorganisaties, Rijk, gemeenten, 
bedrijfsleven.
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Wat moet de Gemeente doen?

§ Plicht Gemeente:
‘Gemeenteraad stelt plan vast over uitvoering VN-
verdrag’. 

§ Vastgelegd in
§ WMO 2015
§ Jeugdwet
§ Participatiewet
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Wat moet er nog geregeld worden?

§ Eerste rapportage College 2017: 
§ Toegankelijkheid: gebouwen, vervoer
§ Onderwijs: speciaal / regulier onderwijs
§ Arbeid: Participatiewet
§ Zelfstandig wonen en deel uitmaken van de 

samenleving: zelfredzaamheid; te weinig passende 
woningen.
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Arbeid

§ Participatiewet zorgt voor openstellen reguliere
arbeidsmarkt.

Maar: 
§ Wet banenafspraak: Wie niet tot doelgroep behoort, 

heeft minder kans op werk.
§ Weinig passende arbeidsplaatsen, mogelijkheden voor 

scholing zijn beperkt.
§ Sollicitaties: stigma en vooroordeel.
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Arbeid

§ Komende wijziging: loondispensatie (aan werknemer) in 
plaats van loonkostensubsidie (aan werkgever). Kritisch 
ontvangen 
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Participatie

§ Meldingen discriminatie (Trimbos instituut)
§ 78% ondervraagden ervaart discriminatie: werk, 

buurt, opleiding, ggz-instelling

§ Hervorming langdurige GGZ
§ Doel: verschuiving van instelling naar de wijk
§ Minder opnames in instellingen
§ Maar: ook afname van cliënten in ambulante zorg
§ En afname intensieve ambulante zorg. 
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Wat heb je aan het VN-verdrag?

§ VMDB: 
§ Praat mee
§ Informeer achterban
§ Verzamel en verifieer informatie 
§ Draag bij aan schaduwrapport VN-Comité 2018

§ Leden VMDB:
§ Laat je horen!
§ Meldt je klacht bij gemeente, Anti-

discriminatiebureau, College Rechten van de Mens 
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Wat doet het College?

§ Oordelen gelijke behandeling
§ Onderzoek

§ Toegankelijk openbaar vervoer
§ Verkiezingen
§ Curatele, bewindvoering, mentorschap

§ Advies 
§ Wetgeving, beleid

§ Tips? Ideeën?
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Nuttige websites

§ Vnvertelpunt.nl – leg je verhaal vast
§ Discriminatie.nl – dien een klacht in 
§ Mensenrechten.nl – vraag om een oordeel
§ Vnverdragwaarmaken.nl – wordt VN-ambassadeur
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Contactgegevens College

College voor de Rechten van de Mens
Kleine Singel 1-3
Postbus 16001
3500 DA Utrecht

info@mensenrechten.nl
www.mensenrechten.nl


