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Mensen met een beperking hebben het 
recht zelfstandig aan de samenleving 
deel te nemen. Net als ieder ander in 
Nederland. Dit staat in het VN-verdrag 
handicap. In deze folder geeft het 
College voor de Rechten van de Mens 
uitleg. Wat is het VN-verdrag handicap? 
Voor wie is het en wie moeten of kunnen 
zich ervoor inzetten? En wat is de rol 
van het College?

Wat is het VN-verdrag handicap?
Sinds 2016 doet Nederland mee met het VN-verdrag 
handicap, een belangrijk mensenrechtenverdrag. Het 
verdrag versterkt de positie van mensen met een 
beperking. Het bepaalt onder andere dat volwassenen 
en kinderen met een beperking het recht hebben om 
zelfstandig te wonen, naar school te gaan, het 
openbaar vervoer te gebruiken en te werken. 
Autonomie (zelfstandigheid), gelijkheid en participatie 
(meedoen) zijn belangrijke onderdelen van het 
verdrag. Mensen met een beperking moeten 
daarnaast worden betrokken bij besluiten over 
regelgeving en beleid dat hen aangaat. Het gebruik 
maken van ervaringsdeskundigheid is namelijk een 
belangrijke verplichting van het verdrag. 

Voor wie is het VN-verdrag handicap? 
Meer dan 2 miljoen mensen in ons land hebben een 
beperking. Veel mensen denken bij iemand met een 
beperking aan een persoon in een rolstoel of iemand 
die blind is. Maar er zijn ook veel onzichtbare 
beperkingen, zoals doofheid of een psychische 
kwetsbaarheid. Ook is niet altijd zichtbaar of iemand 



een chronische ziekte heeft. Volgens het verdrag moet 
de samenleving met al deze mensen rekening 
houden. Een beperking kan dus lichamelijk, mentaal, 
verstandelijk of zintuiglijk zijn en is langdurig. 

Wie moeten of kunnen zich inzetten?  
Overheden moeten zich inzetten voor de uitvoering 
van de rechten uit het VN-verdrag handicap. Volgens 
het verdrag is de overheid namelijk verplicht om te 
werken aan een samenleving waarin iedereen mee  
kan doen en keuzevrijheid heeft. Dit heet een 
inclusieve samenleving. 

Heb je een beperking? Dan is het belangrijk dat jij, als 
ervaringsdeskundige, bijvoorbeeld via een organisatie, 
betrokken wordt bij de besluitvorming. Zet je actief in 
om mee te helpen dat wonen, werk, school en andere 
zaken zo geregeld worden dat jijzelf en andere 
mensen met beperkingen er ook echt iets aan hebben. 
Jouw ervaringen, kennis en ideeën zijn belangrijk. 
Neem contact op met een organisatie van mensen 
met een beperking of jouw gemeente voor de 
mogelijkheden. 





Wat is de rol van het College?

Toezichthouder op de uitvoering van 
het verdrag
Het College is toezichthouder op de uitvoering van 
het VN-verdrag handicap. Als toezichthouder 
bekijkt het College:
	■ Of wetten en beleid voldoen aan het verdrag;
	■ Wie betrokken zijn bij de uitvoering van het 

verdrag en of zij deze taak goed uitvoeren;
	■ Of de situatie van mensen met een beperking 

beter wordt;
	■ Of de samenleving inclusiever wordt. 

Daarbij is het College steeds in gesprek met mensen 
met een beperking en organisaties van mensen met 
een beperking. Zij geven het College waardevolle 
informatie. Mede op basis van deze informatie geeft 
het College de overheid adviezen en tips. 

Discriminatie melden
Mensen met een beperking hebben, net als ieder 
ander, het recht om mee te doen in de 
samenleving. Niemand mag daarbij worden 
gediscrimineerd. Niet alleen het verdrag, maar ook 
de Wet gelijke behandeling op grond van handicap 
of chronische ziekte (WGBH/CZ) verbiedt 
discriminatie van mensen met een beperking. 

Heb je het vermoeden dat je wordt of bent 
gediscrimineerd vanwege je beperking? Bij het 
College kan je een melding doen of een klacht 
indienen. Het College kan in individuele gevallen 
oordelen over discriminatie van mensen met een 
beperking op grond van de WGBG/CZ. Ook als je 
niet zeker weet hoe het zit, kan je bellen met de 
juridische medewerkers van het College. Zij geven 
je graag uitleg.
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