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Inleiding

Het College voor de Rechten van de Mens (hierna: het College) is een  
bij wet ingesteld zelfstandig bestuursorgaan. De taken van het College 
zijn vastgelegd in de Wet College voor de Rechten van de Mens van  
24 november 2011: het beschermen van de mensenrechten in 
Nederland, het vergroten van het bewustzijn van deze rechten en het 
bevorderen van de naleving ervan. Het College is het nationaal instituut 
voor de rechten van de mens in Nederland en is door de Verenigde 
Naties (hierna: VN) geaccrediteerd met de A-status. Daarnaast is het 
College de nationale onafhankelijke instantie die overeenkomstig artikel 
33, lid 2, van het Verdrag inzake de rechten van personen met een 
handicap (VN-verdrag handicap) de uitvoering van het verdrag 
bevordert, beschermt en monitort. In het licht van dit laatste mandaat 
dient het College dit rapport in. In de periode 2020-2023 legt het 
College in zijn toezichthoudende activiteiten de nadruk op twee 
onderwerpen, te weten het recht op onderwijs en het beginsel van 
participatie in de samenleving.1 Andere activiteiten in verband met het 
VN-verdrag handicap betreffen jaarlijkse rapportages, adviezen over 
ontwerpwetgeving en actualiteiten.

1 College voor de Rechten van de Mens, Strategisch plan 2020-2023, 2020, p. 45-47.
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Werkwijze

Dit rapport biedt het VN-comité inzake de rechten 
van personen met een handicap (hierna: het 
VN-comité handicap) aanvullende informatie over 
de stand van de uitvoering van het VN-verdrag 
handicap in Nederland. Het rapport is een aanvulling 
op het rapport dat het College in 2018 heeft inge-
diend.2 Het College wil benadrukken dat dit rapport 
niet in de plaats komt van zijn eerdere rapport en de 
daarin geuite zorgen. Het verschaft het VN-comité 
handicap slechts informatie over recentere ont wik-
kelingen en (aanvullende) aandachtspunten.

Het College spant zich ten zeerste in om te  
voldoen aan de verplichting in artikel 33, lid 3, van 
het VN-verdrag handicap door mensen met een 
beperking te betrekken bij zijn toezichthoudende 
activiteiten. Zo heeft het College in 2016 (na de 
ratificatie van het verdrag) een klankbordgroep 
ingesteld met mensen met een langdurige licha-
melijke, verstandelijke, mentale of zintuiglijke 
beperking met verschillende achtergronden. De 
leden zijn betrokken bij de monitoringswerkzaam-
heden van het College. Bovendien staat het College 
in contact met tal van (vertegenwoordigende) 
organisaties. De rapporten, adviezen en moni-
toringsactiviteiten van het College waarnaar in dit 
(aanvullend) rapport wordt verwezen, zijn alle tot 
stand gekomen met actieve betrokkenheid van 
mensen met een beperking en hun (vertegen -
woordigende) organisaties. 

2 College voor de Rechten van de Mens, Rapportage aan 
het Comité voor de rechten van personen met een 
handicap inzake de eerste rapportage van Nederland, 
december 2018.
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Samenvatting

In het algemeen erkent het College dat niet alleen 
in de eerste 2 jaar, maar ook in de daaropvolgende 
3 jaar na de ratificatie van het verdrag inspan-
ningen zijn geleverd voor de uitvoering van het 
VN-verdrag handicap in Nederland. Niettemin is 
uit recentere monitoringsactiviteiten ook duidelijk 
geworden dat mensen met een beperking nog 
steeds kunnen ervaren dat deze inspanningen nog 
niet altijd ook een wezenlijke verandering in hun 
dagelijks leven teweegbrengen. De echte uitdaging 
voor de regering met inbegrip van het coördine-
rend ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport, bij de implementatie van het VN-verdrag 
handicap, is niet alleen om die delen van de 
overheid en de samenleving te bereiken die bereid 
zijn en openstaan voor mensen met een beperking. 
Hoe waardevol deze inspanningen ook zijn, de 
grootste uitdaging is het betrekken van die delen 
van de overheid en de samenleving waar mensen 
tot nu toe geen (of onvoldoende) oog hebben voor 
de rechten van mensen met een beperking of niet 
op de hoogte zijn van de rechten en behoeften van 
mensen met een beperking. Het College zal hierop 
nader ingaan in zijn commentaar bij de artikelen  
4 en 33 van het verdrag.

Het College stelt op basis van zijn recentste monito-
rende activiteiten vast dat in Nederland op verschil-
lende gebieden nog nadere inspanningen nodig 
zijn, in het bijzonder op de volgende terreinen. 

Participatie bij het maken van wetgeving- en 
beleid: de participatie van mensen met een 
beperking in het wetgevings- en beleidsvormings-
proces is in Nederland niet structureel verankerd. 
Dit betekent dat er (nog) geen rijksbrede 
procedure is die ertoe bijdraagt dat alle ministeries 
nauw overleg plegen met mensen met een 
beperking en hen actief betrekken bij zaken die 
hen aangaan. Volgens het College is het van belang 
dat het coördinerend ministerie andere departe-
menten blijft aanmoedigen en faciliteren bij het 
nakomen van deze verplichting. 

Het verschaffen van doeltreffende aanpassingen: 
mensen met een beperking worden in de  
praktijk nog steeds doeltreffende aanpassingen 
geweigerd op verschillende terreinen, zoals de 
arbeidsmarkt, onderwijs en met betrekking tot de 
toegang tot goederen en diensten. Er moet meer 
worden gedaan om mensen bewust te maken van 
de verantwoordelijkheid om doeltreffende 
 aanpassingen te verschaffen aan mensen met  
een beperking.

Toegang tot ondersteuning en hulpmiddelen:  
op verschillende terreinen, zoals zelfstandig wonen 
of persoonlijke mobiliteit, geven mensen met een 
beperking aan geconfronteerd te worden met 
 ingewikkelde administratieve procedures om 
ondersteuning en (mobiliteits)hulpmiddelen aan te 
vragen. Informatie over waar en hoe een aanvraag 
in te dienen is vaak onduidelijk, en de aanvraag-
procedure neemt veel tijd in beslag. Bovendien zijn 
er geen (bindende) garanties dat mensen dezelfde 
steun zullen ontvangen wanneer zij naar een 
andere gemeente verhuizen. 

Coördinatiemechanisme: het eerste nationale 
implementatieprogramma ‘Onbeperkt meedoen!’, 
ontwikkeld door het coördinerend ministerie, liep 
tot 31 december 2021. Het College acht het van 
cruciaal belang dat een adequaat vervolg wordt 
ontwikkeld. Daarnaast is het van belang dat de 
verworven kennis en structuren die nodig zijn  
voor een goede uitvoering van het verdrag niet 
verloren gaan.

COVID-19 pandemie: mensen met een beperking 
melden knelpunten in verband met de maatregelen 
ter bestrijding van de COVID-19 pandemie. Bij het 
aannemen of de geleidelijke afschaffing van maat-
regelen op dit gebied dient aandacht te worden 
besteed aan de positie van mensen met een 
beperking. 
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Algemene opmerkingen 

Coördinatiemechanisme

Het is ruim vijf jaar geleden dat Nederland het 
VN-verdrag handicap heeft geratificeerd. Het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
het coördinerend ministerie binnen de 
Nederlandse regering voor zaken die betrekking 
hebben op de uitvoering van het verdrag (vgl. 
artikel 33, lid 1, VN-verdrag handicap), ontwikkelde 
een eerste implementatieprogramma genaamd 
‘Onbeperkt meedoen!’, dat liep van 2018 tot 31 
december 2021. Dit was een plan om samen-
hangende acties in verschillende sectoren en op 
verschillende niveaus te faciliteren. Het implemen-
tatieplan ‘Onbeperkt meedoen!’ heeft inderdaad 
als basis gediend voor een reeks belangrijke 
stappen in de richting van de verwezenlijking van 
het verdrag in Nederland op een aantal gebieden. 
Het College benadrukt echter dat er nog veel moet 
worden gedaan om tot een volledig inclusieve 
samenleving te komen.3 

De regering heeft aangekondigd dat zij een nieuw 
plan zal ontwikkelen om de beweging naar een 
toegankelijke en inclusieve samenleving voort te 
zetten.4 Het College acht het van cruciaal belang 
dat een adequate voorzetting van het programma 
wordt ontwikkeld. Intussen heeft het College er bij 
de regering op aangedrongen ervoor te zorgen dat 

3 Zie: College voor de Rechten van de Mens, 
Toegankelijkheid van goederen en diensten, Jaarlijkse 
rapportage over de naleving van het VN-verdrag handi-
cap in Nederland 2019, december 2019; College voor 
de Rechten van de Mens, Participatie van mensen met 
een beperking in wets- en beleidsvormingsprocessen. 
Jaarlijkse rapportage over de naleving het VN-verdrag 
handicap in Nederland 2020, december 2020; College 
voor de Rechten van de Mens, Toegang tot hulpmidde-
len in het recht op persoonlijke mobiliteit. Jaarlijkse 
 rapportage over de naleving van het VN-verdrag handi-
cap in Nederland 2021, december 2021.

4 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport aan de Tweede Kamer van 19 november 
2021 over het eindrapport ‘Onbeperkt meedoen!’ 
2018-2021, p. 6.

de verworven kennis en de structuren die nodig zijn 
voor de uitvoering van het verdrag, niet verloren 
gaan.5 Een opvolger van het programma ‘Onbeperkt 
meedoen!’ is bij het schrijven van het rapport nog 
niet aangekondigd.

Suggestie voor een vraag:  
wanneer mag een adequaat 
vervolgprogramma als opvolger  
van het programma ‘Onbeperkt 
meedoen!’ worden verwacht?

Noodzakelijke structuren en kaders

Elk ministerie is verantwoordelijk voor de uitvoe-
ring van het VN-verdrag handicap op zijn eigen 
terrein.6 Het College is het er mee eens dat de 
uitvoering van het VN-verdrag handicap moet 
worden gezien als een rijksbrede verantwoordelijk-
heid. Dit kan echter alleen worden gerealiseerd als 
de betrokken departementen zich voldoende 
bewust zijn van de aard en de doelstellingen van 
het VN-verdrag handicap en zich inzetten voor de 
verdere uitvoering van het verdrag. Het College 
moedigt het coördinerend ministerie dan ook aan 
in dit verband een belangrijke rol te blijven spelen. 
Dit kan met name door de noodzakelijk structuren 
en kaders in het leven te roepen, in het bijzonder 
met betrekking tot het voeren van nauw overleg 
met mensen met een beperking bij de ontwikkeling 
en uitvoering van wetgeving en beleid.7 

5 College voor de Rechten van de Mens, Guidance besluit-
vorming ter bescherming van de implementatie van het 
VN-verdrag handicap in Nederland, 19 oktober 2021.

6 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport aan de Tweede Kamer van 19 november 
2021 over het eindrapport ‘Onbeperkt meedoen!’ 
2018-2021, p. 5.

7 College voor de Rechten van de Mens, Inbreng inzake 
commissiedebat over gehandicaptenbeleid/verpleeg-
huiszorg/Wet langdurige zorg, 16 november 2021. 
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Meer recentelijk heeft het College in 2020 de 
wetgever8 geadviseerd om bij de ontwikkeling 
van wetgeving die betrekking heeft op mensen 
met een beperking een zichtbare beoordeling 
van ontwerpwetgeving uit te voeren in het licht 
van het VN-verdrag handicap. Het College heeft 
deze aanbeveling gedaan vanwege de bijzondere 
aard van het VN-verdrag handicap. Zo kent 
het verdrag een grotendeels programmatisch 
karakter en bevat het een algemene verplichting 
om nauw overleg te plegen met mensen met een 
beperking en hun (representatieve) organisaties 
(artikel 4, lid 3, VN-verdrag handicap). Het College 
beveelt deze zichtbare beoordeling in het licht 
van het VN-verdrag handicap aan, in aanvulling 
op bestaande handreikingen voor het beoordelen 
van ontwerpwetgeving in het licht van hoger recht. 
Deze bestaande handreikingen zijn er niet in het 
bijzonder op gericht om te beoordelen of en hoe 
ontwerpwetgeving bijdraagt aan de uitvoering van 
het verdrag. Deze handreikingen hebben primair 
als insteek om te beoordelen of een wetsvoorstel 
(niet) in strijd is met een verdrag.9 Daartoe heeft 
het College een handreiking ‘Wetgeving en het 
VN-verdrag handicap’ gepubliceerd.10 De handrei-
king is een aanvulling op de bestaande richtlijnen 
en beoogt expliciet te maken: i) of en hoe een 
wetsvoorstel kan bijdragen aan de uitvoering 
van het VN-verdrag handicap en/of hoe het zich 
verhoudt tot de rechten van mensen met een 
beperking, en ii) of, hoe en wanneer nauw overleg 
is gepleegd met mensen met een beperking en 
hun (vertegenwoordigende) organisaties, hoe zij 
actief zijn betrokken en hoe hun standpunten in 
aanmerking zijn genomen. De handreiking bevat 

8 Dat wil zeggen: regering en parlement, vgl. artikel 81 
van de Nederlandse Grondwet.

9 College voor de Rechten van de Mens, De positie van 
mensen met een arbeidsbeperking vanaf jongs af aan 
in het licht van het VN-verdrag handicap. Breed advies, 
februari 2020, p. 30.

10 Het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties heeft in zijn eigen handreiking 
constitutionele toetsing een verwijzing opgenomen 
naar de handreiking van het College over “Wetgeving 
en het VN-verdrag handicap”: Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
Handreiking constitutionele toetsing. Praktische tips 
voor wet- en regelgeving, 2021. 

een checklist die drieledig is: algemene beginselen, 
rechten en verplichtingen en coördinatie.11

Suggestie voor een vraag:  
hoe zal de regering ervoor zorgen dat 
elk departement zich bewust is van zijn 
verantwoordelijkheden in het kader van 
het VN-verdrag handicap, zodat de 
uitvoering van het VN-verdrag 
handicap een meer rijksbrede 
verantwoordelijkheid wordt? 

11 College voor Mensenrechten, “Wetgeving en het 
VN-verdrag handicap”. Handreiking voor de beoor-
deling van ontwerpwetgeving ter uitvoering van het 
VN-verdrag inzake de rechten van personen met een 
handicap en over aangelegenheden die betrekking 
hebben op personen met een handicap, 2022.
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Artikel 4 Algemene verplichtingen

In 2020 was het onderwerp van de jaarlijkse 
rapportage van het College over de naleving van 
het VN-verdrag handicap in Nederland de partici-
patie van mensen met een beperking bij de 
totstandkoming van wetgeving en beleid. In de 
volgende alinea’s gaat het College nader in op zijn 
bevindingen uit dit rapport.

Rijksbrede structuur voor participatie van mensen 
met een beperking
Het verdrag vereist dat nauw overleg met mensen 
met een beperking structureel wordt ingebed in  
de verschillende fasen van de ontwikkeling van 
wetgeving en beleid en de uitvoering daarvan. 
Hoewel het College ziet dat de regering openstaat 
voor participatie van mensen met een beperking  
en zoekt naar een goede (infra)structuur, conclu-
deerde het College dat stappen nodig zijn om 
ervoor te zorgen dat de participatie meer structureel 
wordt verankerd in alle stadia van wetgevings-
processen. Het College stelde daarnaast vast dat 
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport, in zijn rol van coördinerend ministerie, 
andere ministeries moet aanmoedigen en faciliteren 
om ervoor te zorgen dat ook zij voldoen aan de 
verplichting om nauw overleg te plegen met mensen 
met een beperking en hun (vertegenwoordigende) 
organisaties en hen actief te betrekken. Daarom 
heeft het College de aanbeveling gedaan aan de 
regering om een rijksbrede procedure te ontwerpen 
die betekenisvolle en effectieve participatie van 
mensen met een beperking en hun organisaties 

mogelijk maakt.12 In een reactie heeft de toenmalige 
verantwoordelijke staatssecretaris aangegeven dat 
de regering een juridisch kader en rijksbrede 
procedure niet nodig acht. De inzet zou meer 
moeten zien op het uitwisselen van informatie en 
kennis over manieren waarop nauw overleg kan 
worden georganiseerd.13 Hoewel het College het 
ermee eens is dat een specifieke wet inzake partici-
patie onnodig is, is het van mening dat een rijksbrede 
procedure ook kan bestaan uit een organisatorisch 
kader; bijvoorbeeld door binnen departementen 
verbindingspersonen (focal points) VN-verdrag 
handicap te benoemen.14 

12 College voor de Rechten van de Mens, Participatie  
van mensen met een beperking in wets- en beleids-
vormingsprocessen. Jaarlijkse rapportage over de 
naleving het VN-verdrag handicap in Nederland 2020, 
december 2020, p. 52; vgl. VN-comité inzake de rechten 
van personen met een beperking, Algemeen commen-
taar nr. 7 (2018) over de participatie van mensen met 
een beperking, waaronder kinderen met een beperking, 
via hun vertegenwoordigende organisaties, bij de 
uitvoering en monitoring van het Verdrag,  
CRPD/C/GC/7, november 2018, par. 53, 94(e).

13 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport van 1 oktober 2021 over de commissie-
brief inzake het verzoek om een reactie op de petitie 
van het College voor de Rechten van de Mens over de 
naleving van het VN-verdrag handicap in Nederland 
2020.

14 College voor de Rechten van de Mens, Inbreng inzake 
commissiedebat over gehandicaptenbeleid/verpleeg-
huiszorg/Wet langdurige zorg, 16 november 2021. Het 
College heeft een Toolkit ontwikkeld met tips over hoe 
nauw overleg en actieve betrokkenheid van mensen 
met een beperking bij wetgeving en beleidsvorming 
kan worden georganiseerd. 

Het VN-verdrag handicap  
per artikel (extract)
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Het College biedt zelf ook financiële steun aan 
mensen met een beperking die het betrekt bij zijn 
monitoringsactiviteiten.

Het College beschouwt het als een positieve 
ontwikkeling dat de regering een nieuw beleids-
kader ontwikkelt voor de subsidiëring van 
patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Mede 
om de diversiteit onder de vertegenwoordigende 
organisaties te waarborgen beveelt het College  
aan om bij de uitvoering van dit kader blijvende 
aandacht te hebben voor duurzame (structurele) 
financiering van organisaties. Daarvoor is van 
belang dat er een toereikend budget beschikbaar 
is. In dit verband zouden niet alleen organisaties 
die zich richten op het met elkaar in contact 
brengen van mensen met een beperking 
(lot genoten contact), maar ook organisaties die 
zich richten op de uitvoering van het verdrag, voor 
financiering in aanmerking moeten komen.17 

Suggestie voor een vraag:  
hoe zal de regering zorgen voor 
duurzame en structurele financiering 
aan vertegenwoordigende organisaties 
van mensen met een beperking, 
teneinde de diversiteit van deze 
organisaties te waarborgen?

17 College voor de Rechten van de Mens, Inbreng inzake 
commissiedebat over gehandicaptenbeleid/verpleeg-
huiszorg/Wet langdurige zorg, 16 november 2021. 

Suggestie voor een vraag:  
hoe zal de regering ervoor zorgen dat 
de participatie van mensen met een 
beperking meer structureel wordt 
verankerd in de verschillende fasen van 
ontwikkeling van wetgeving en beleid 
binnen de gehele overheid? 

(Financiële) steun voor organisaties van mensen 
met een beperking 
De regering heeft de verantwoordelijkheid om 
vertegenwoordigende organisaties van mensen 
met een beperking (financieel) te ondersteunen. 
In de jaarlijkse rapportage van 2020 constateert 
het College dat de financiële steun voor vertegen-
woordigende organisaties meer incidenteel in 
plaats van structureel is geworden. Het College 
heeft signalen ontvangen dat als gevolg daarvan 
sommige organisaties hun werk niet meer goed 
kunnen uitvoeren en ook dat sommige organisaties 
zijn opgeheven als gevolg van bezuinigingen.15 
Daarom heeft het College de regering opgeroepen 
te zorgen voor duurzame (structurele) financiering, 
zodat het (voort)bestaan van het brede palet 
van organisaties kan worden gewaarborgd.16 

15 College voor de Rechten van de Mens, Jaarlijkse 
 rapportage 2020, p. 24-25; Zie ook Alliantie 
VN-verdrag handicap, Schaduwrapportage Verdrag 
inzake de rechten van mensen met een beperking in 
Nederland, december 2019, p. 7.

16 College voor de Rechten van de Mens, Jaarlijkse 
 rapportage 2020, p. 54.
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Artikel 5 Gelijkheid en non-discriminatie

Het verbod op discriminatie op grond van handicap 
is vastgelegd in de Wet gelijke behandeling op 
grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/
CZ). Deze wet bevat ook de verplichting om doel-
treffende aanpassingen te verrichten wanneer dat 
nodig is en er om wordt gevraagd, tenzij dit een 
onevenredige belasting vormt.18 Het College is 
bevoegd om verzoeken om een oordeel over 
vermeende discriminatie op grond van handicap  
of chronische ziekte in behandeling te nemen.19

Hoewel discriminatie op grond van handicap  
bij wet verboden is, ervaren mensen met een 
beperking nog steeds discriminatie op alle 
terreinen van de samenleving. Zo hebben de politie 
en lokale antidiscriminatievoorzieningen in 2020 
meer klachten en meldingen over discriminatie op 
grond van handicap geregistreerd dan in 2019.20 
Ook bij het College is een stijging zichtbaar. De 
meeste vragen en meldingen die het College in 
2020 ontving, hadden betrekking op discriminatie 
op grond van handicap (36%). Voor de discrimina-
tiegrond handicap is dit het hoogste percentage 
vragen en meldingen sinds de oprichting van het 
College in 2012.21 

Bijna een derde van de door het College ontvangen 
verzoeken om een oordeel in 2020 had betrekking 
op discriminatie op grond van handicap. Sinds de 
ratificatie van het VN-verdrag handicap ziet het 
College een toename in het aantal verzoeken om 
een oordeel op grond van handicap.22 Het College 
heeft in 2020 42 oordelen gegeven die zien op 
mogelijke discriminatie op grond van handicap.  

18 Artikelen 1 en 2 Wet gelijke behandeling op grond van 
handicap of chronische ziekte.

19 Artikel 12 Wet gelijke behandeling op grond van 
 handicap of chronische ziekte.

20 Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, de Politie, Art. 1, 
Discriminatiecijfers in 2020. Een rapport over registra-
ties van discriminatie-incidenten door de politie, en 
meldingen bij antidiscriminatievoorzieningen en 
andere organisaties in Nederland, juni 2021, p. 34-35.

21 College voor de Rechten van de Mens, Monitor discri-
minatiecijfers 2020, 2020, p. 8.

22 College voor de Rechten van de Mens, Monitor discri-
minatiecijfers 2020. Statistische tabellen, 2020, p. 6.

In 15 gevallen concludeerde het College dat sprake 
was van verboden onderscheid (discriminatie). De 
meeste verzoeken om een oordeel hadden betrek-
king op de terreinen werk en toegang tot goederen 
en diensten.23 

Het merendeel van de klachten die door de lokale 
antidiscriminatievoorzieningen zijn geregistreerd 
had eveneens betrekking op het aanbieden van en 
toegang tot goederen en diensten. Bijvoorbeeld 
omdat mensen de toegang tot een winkel wordt 
geweigerd.24 

23 College voor de Rechten van de Mens, Monitor discri-
minatiecijfers 2020. Statistische tabellen, 2020, p. 8.

24 Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, de Politie, Art. 1, 
Discriminatiecijfers in 2020, p. 34-35.
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Artikel 8 Bevordering van bewustwording

Zoals het initiële rapport van de Nederlandse 
regering aan het VN-comité handicap uit 2017 en 
de eindrapportage over het nationale programma 
‘Onbeperkt meedoen!’ aangeven, was het bevor-
deren van bewustwording een belangrijke doel-
stelling van het programma. Het College waardeert 
het dat de regering in dit kader verschillende 
campagnes en projecten heeft uitgevoerd om het 
bewustzijn over de rechten van mensen met een 
beperking te vergroten.25 

Het College heeft zelf ook een aantal campagnes 
gelanceerd. Daarnaast brengt het College zijn 
oordelen, rapporten en adviezen onder de aandacht 
van relevante belanghebbenden en de media. Ook 
ziet het College dat de klachtenprocedure bij het 
College (mensen kunnen een verzoek om een 
oordeel op grond van de WGBH/CZ indienen) bij 
kan dragen aan de bevordering van bewustwording 
van de rechten van mensen met een beperking. 
Bijvoorbeeld wanneer tijdens de hoorzitting blijkt 
dat de gedaagde partij (verweerder) de verzoeker 
niet opzettelijk anders heeft behandeld dan 
mensen zonder handicap of chronische ziekte. Dan 
komt naar boven dat dit vooral te wijten is aan een 
gebrek aan kennis over de toe te passen regels en 
verantwoordelijkheden met betrekking tot het 
verrichten van doeltreffende aanpassingen. 
Hierdoor komt het met regelmaat voor dat de 
gedaagde partij positieve vervolgstappen zet naar 
aanleiding van het oordeel van het College. Zo 
besloot een bedrijf dat evenementen en concerten 
organiseert niet alleen om zijn eigen beleid inzake 
de aanwezigheid van tolken Nederlandse gebaren-
taal bij concerten en evenementen te wijzigen, maar 
ook om andere organisaties in de branche te vragen 
om hetzelfde te doen.26 

25 VN-comité inzake de rechten van personen met een 
handicap, Initiële rapportage ingediend door 
Nederland op grond van artikel 35 van het Verdrag, te 
verschijnen in 2018, CRPD/C/NLD/1, 6 maart 2019, 
par. 61; Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport, Eindrapportage 2021 ‘Onbeperkt meedoen!’, 
november 2021, p. 20.

26 https://mensenrechten.nl/nl/nieuws/klacht-bij-het- 
college-beweegt-aanbieder-van-concerten-tot-con-
crete-maatregelen-om

Ook organisaties van mensen met een beperking 
bevorderen de bewustwording over de rechten van 
mensen met een beperking. Zo kwam er na een 
lobby door organisaties van mensen met een 
beperking standaard een tolk Nederlandse 
Gebarentaal (NGT) bij de persconferenties over 
COVID-19. Dit heeft ertoe bijgedragen dat de 
samenleving als geheel zich meer bewust is 
geworden van het belang van de aanwezigheid van 
een tolk Nederlandse Gebarentaal voor mensen 
met een auditieve beperking. 

Niettemin moet er meer worden gedaan om ervoor 
te zorgen dat communicatie en campagnes met en 
over mensen met een beperking en het VN-verdrag 
handicap ook de samenleving in brede zin bereiken, 
zoals terecht is opgemerkt in de evaluatie van het 
programma ‘Onbeperkt meedoen!’.27 In de evaluatie 
wordt er ook op gewezen dat relevante stakeholders 
zich soms nog steeds genoodzaakt voelen om de 
betekenis van het VN-verdrag handicap en het 
implementatieprogramma uit te leggen aan ambte-
naren van departementen.28 Mede hierom is het 
belangrijk dat de regering haar activiteiten op dit 
terrein intensiveert, zodat er meer bekendheid en 
bewustwording komt over het VN-verdrag handicap 
en het belang van een inclusieve samenleving.

Suggestie voor een vraag:  
hoe zal de regering haar bewust-
wordings activiteiten intensiveren en 
ervoor zorgen dat deze activiteiten de 
samenleving bereiken?

27 Significant Public, Op weg naar een inclusievere 
samenleving. Lerende evaluatie programma onbeperkt 
meedoen!, juli 2021, p. 27.

28 Significant Public, Lerende evaluatie, p. 27.
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Artikel 9 Toegankelijkheid

Toegang tot goederen en diensten
De jaarlijkse rapportage over de naleving van het 
VN-verdrag handicap in Nederland 2019 richtte 
zich op de toegankelijkheid van goederen en 
diensten. In de rapportage is de toegankelijkheid 
op verschillende terreinen, zoals het culturele 
leven, recreatie en sport, detailhandel, openbaar 
vervoer, gezondheidszorg en huisvesting onder-
zocht. Voor elk van deze terreinen onderzocht het 
College de fysieke toegankelijkheid, de toeganke-
lijkheid van informatie en communicatie, en de 
toegankelijkheid van de dienstverlening. 

Hoewel er enige vooruitgang is geboekt op het 
gebied van toegankelijkheid, stuitten mensen met 
een beperking nog steeds op obstakels. 
Bijvoorbeeld als het gaat om het bereiken van en 
toegang krijgen tot trein- en busstations, winkels 
en openbare gebouwen zoals gemeentehuizen. 
Maar ook met betrekking tot toegankelijke infor-
matie en communicatie ervaren mensen met een 
beperking knelpunten. In het bijzonder heeft het 
College er aandacht voor gevraagd dat informatie 
over de toepasselijke wet- en regelgeving nog te 
vaak ontoegankelijk is, bijvoorbeeld waar het gaat 
om informatie over passende zorg, ondersteuning 
en aanpassingen.29 

In 2020 opende het College het meldpunt 
‘Goed Toegankelijk’ over de toegankelijkheid 
van goederen en diensten tijdens de COVID-
19-pandemie. Mensen met een beperking en 
ondernemers konden bij dit meldpunt zowel 
problemen als oplossingen melden. De meeste 
ontvangen meldingen hadden betrekking op 
problemen met de fysieke toegankelijkheid van 
winkels zoals supermarkten en drogisterijen. 
Zo mochten mensen met een beperking geen 
boodschappen doen met begeleiding omdat in het 
geldende COVID-19-protocol een regel stond dat 
mensen alleen (zonder begeleiding) boodschappen 
moesten doen. Het College verwelkomde de 
richtlijnen over toegankelijk winkelen die door 

29 College voor de Rechten van de Mens, Jaarlijkse 
 rapportage 2019, p. 53-57. 

sectororganisaties zoals MKB-Nederland in 
samenspraak met (representatieve) organisaties 
van mensen met een beperking zijn opgesteld. Het 
College heeft ervoor gepleit dat de toegankelijk-
heid in deze richtlijnen werd gewaarborgd.30

Het implementatieprogramma ‘Onbeperkt 
meedoen!’ heeft geleid tot veel verschillende actie-
plannen, ook met betrekking tot de toegankelijk-
heid van goederen en diensten. De eindrapportage 
over ‘Onbeperkt meedoen!’ benoemt dat, hoewel 
er binnen de detailhandel meer bewustzijn is over 
toegankelijkheid, nog meer moet worden gedaan 
om ervoor te zorgen dat de detailhandel inclusiever 
en toegankelijker wordt.31 Daarom is het van belang 
dat de overheid, in nauw overleg met mensen met 
een beperking en hun organisaties, toeziet op de 
uitvoering van de verschillende actieplannen.32

Suggestie voor een vraag:  
welke maatregelen zal de regering 
nemen om de toegankelijkheid van 
goederen en diensten voor mensen 
met een beperking te verbeteren?

Digitale toegankelijkheid
In de jaarlijkse rapportage 2019 wijst het College  
er op dat de meeste informatie momenteel online 
beschikbaar is. Onder meer de aankoop van 
goederen, het regelen van financiële zaken en het 
volgen van onderwijs gebeurt steeds vaker online.33 
Als gevolg hiervan kunnen ontoegankelijke 
websites en applicaties een groot obstakel vormen 
voor mensen met een beperking. Bovendien tasten 
ontoegankelijke websites en applicaties hun 

30 https://mensenrechten.nl/nl/na-sluiting-van-het- 
meldpunt-goed-toegankelijk-werk-aan-de-winkel 

31 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
Eindrapportage 2021 ‘Onbeperkt meedoen!’, p. 81.

32 College voor de Rechten van de Mens, Jaarlijkse 
 rapportage 2019, p. 58.

33 College voor de Rechten van de Mens, Jaarlijkse 
 rapportage 2019, p. 56
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persoonlijke autonomie aan, omdat zij dan op 
anderen zijn aangewezen om informatie te krijgen 
of zaken te regelen.34 Het College waardeert het dat 
in verschillende sectoren stappen zijn gezet om de 
digitale toegankelijkheid van informatie en 
communicatie te vergroten. 

Vanaf juni 2021 moeten alle overheidswebsites en 
mobiele applicaties toegankelijk zijn.35 Uit onder-
zoek naar de toegankelijkheid van overheidsweb-
sites en mobiele applicaties blijkt evenwel dat het 
merendeel nog niet volledig toegankelijk is. Hoewel 
veel overheidsorganisaties een toegankelijkheids-
verklaring gebruiken die aangeeft hoe zij werken 
aan het verbeteren van de toegankelijkheid, is  
deze verklaring in de praktijk nog niet voor alle 
overheids websites en mobiele applicaties beschik-
baar. Bovendien staat in sommige toegankelijk-
heidsverklaringen ten onrechte dat de website 
volledig toegankelijk is. De oorzaak schuilt vaak in 
verouderd of ontoereikend onderzoek naar de 
toegankelijkheid van de website.36 

34 College voor de Rechten van de Mens, Handreiking 
digitale toegankelijkheid. Wet- en regelgeving, oktober 
2020, p. 3.

35 Artikel 6 van het (tijdelijke) Besluit digitale 
toegankelijkheid.

36 Accessibility, Monitor toegankelijkheid 2021. Websites 
en mobiele applicaties van Nederlandse overheids-
instellingen, november 2021, p. 51-54.

Suggestie voor een vraag:  
hoe zal de regering ervoor zorgen  
dat overheidswebsites en mobiele 
applicaties volledig toegankelijk zijn? 
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Artikel 11 Risicovolle situaties en  
humanitaire noodsituaties

Toegang tot informatie en communicatie
Het College heeft benadrukt dat informatie tijdens 
crisissituaties toegankelijk moet zijn voor mensen 
met een beperking. Zo heeft het College in de jaar-
lijkse rapportage 2019 aanbieders van goederen en 
diensten opgeroepen om informatie over wat te doen 
in noodsituaties toegankelijk te maken voor mensen 
met een beperking.37 Tijdens de COVID-19-pandemie 
heeft het College meldingen en signalen ontvangen 
over de ontoegankelijkheid van informatie en 
communicatie over de pandemie. Bijvoorbeeld 
omdat er geen tolk Nederlandse Gebarentaal 
aanwezig was tijdens de eerste persconferenties, of 
omdat mensen bij het telefoneren naar de gezond-
heidsautoriteiten te horen kregen dat familieleden 
informatie voor hen moesten inwinnen.38 

Suggestie voor vraag:  
welke maatregelen zal de regering 
nemen om ervoor te zorgen dat 
bijzondere aandacht wordt besteed 
aan de positie van mensen met een 
beperking bij de vaststelling, uitvoering 
en geleidelijke beëindiging van de 
maatregelen ter bestrijding van de 
COVID-19-pandemie? 

Specifieke maatregelen voor mensen met  
een beperking
In zijn adviezen over (ontwerp-)wetgeving en 
maatregelen ter bestrijding van de pandemie  
heeft het College er herhaaldelijk op gewezen  
dat specifieke aandacht nodig is voor de positie  
van mensen met een beperking. Bijvoorbeeld met 
betrekking tot de toegankelijkheid van mobiele 

37 College voor de Rechten van de Mens, Jaarlijkse 
 rapportage 2019, p. 56.

38 https://mensenrechten.nl/nl/toegelicht/toegankelijke- 
informatie-en-communicatie-risicovolle-situaties 

applicaties, de toegang tot goederen en diensten 
voor mensen die niet kunnen worden gevaccineerd, 
getest of een mondkapje kunnen dragen, en de 
beschikbaarheid van toegankelijke informatie.  
Het College heeft benadrukt dat mensen met  
een beperking en hun organisaties actief  
moeten worden betrokken bij het opstellen van 
maatregelen ter bestrijding van de pandemie.39 Het 
College waardeert het dat de regering aandacht 
heeft geschonken aan de specifieke omstandig-
heden en behoeften van mensen met een beperking 
bij het nemen van maatregelen ter bestrijding van de 
pandemie. Niettemin heeft het College ook klachten 
en meldingen ontvangen over belemmeringen die 
mensen met een beperking ondervinden. Zo 
meldden mensen met een beperking dat hun de 
toegang tot gebouwen is geweigerd omdat zij geen 
mondkapje droegen.40 Ook organisaties van mensen 
met een beperking hebben de regering opgeroepen 
ervoor te zorgen dat bij de geleidelijke afschaffing 
van maatregelen voldoende rekening wordt 
gehouden met de belangen van mensen met een 
beperking en dat zij toegang hebben tot alle nood-
zakelijke informatie en mobiele applicaties die nodig 
zijn om aan de samenleving te kunnen deelnemen.41

39 College voor de Rechten van de Mens, spoedadvies met 
aandachtspunten bij de Tijdelijke wet maatregelen 
COVID-19, juni 2020; College voor de Rechten van de 
Mens, Spoedadvies met aandachtspunten bij de voor-
stellen voor een Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 
en een Regeling Aanvullende Mondkapjesverplichtingen 
Covid-19, november 2020; College voor de Rechten van 
de Mens, Spoedadvies met aandachtspunten bij de 
Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen, 
november 2021.

40 College voor de Rechten van de Mens, Oordeel 
 2021-150, 14 december 2021. 

41 Ieder(in), Inbreng coronadebat 23 juni 2021, juni 
2021; Ieder(in), Inbreng Ieder(in) commissiedebat: 
langere termijn coronabeleid, oktober 2021. 
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Artikel 19 Zelfstandig wonen en deel uitmaken 
van de maatschappij 

Toegankelijke huisvesting voor mensen  
met een beperking
Momenteel is er in Nederland een algemeen tekort 
aan woningen. Dit maakt het voor mensen met een 
beperking nog moeilijker dan voor anderen om 
geschikte en betaalbare huisvesting te vinden. Uit 
onderzoek blijkt dat er, vooral op nationaal niveau, 
nog onvoldoende aandacht is voor het realiseren 
van inclusieve woon- en leefvormen die de partici-
patie van mensen met een beperking in de samen-
leving bevorderen. Bovendien zijn er verschillende 
belemmeringen voor mensen met een beperking 
als zij naar een nieuwe woning willen verhuizen. 
Bijvoorbeeld omdat zij niet in aanmerking komen 
voor een andere woning omdat zij al in een toegan-
kelijke woning wonen. Een ander punt van zorg is 
dat gemeenten vaak geen zicht blijken te hebben 
op de verschillende woonwensen van mensen met 
verschillende beperkingen in hun gemeente.42 

Het College heeft er in zijn jaarlijkse rapportage 
2019 op gewezen dat er bij besluiten over huisves-
ting niet alleen aandacht moet zijn voor de wensen 
van mensen met een lichamelijke beperking, maar 
ook voor de behoeften van mensen met andere 
beperkingen, zoals een verstandelijke beperking.43 

Huisvesting is een van de gebieden waaraan in het 
kader van het programma ‘Onbeperkt meedoen!’ 
speciale aandacht is besteed. Er wordt door een 
normcommissie samen met werkgroepen samen-
gesteld uit betrokken partijen en ervaringsdeskun-
digen gewerkt aan een niet-bindende richtlijn om 
de toegankelijke renovatie en bouw van gebouwen 
te verbeteren.44 Het College verwelkomt de ontwik-
keling van deze richtlijn, omdat het College heeft 
gezien dat het actieplan ‘Toegankelijk bouwen’ 
weinig concrete maatregelen bevat om de 

42 Platform 31, Onbeperkt wonen? Wonen voor mensen 
met een fysieke beperking, oktober 2021, p. 37-38.

43 College voor de Rechten van de Mens, Jaarlijkse 
 rapportage 2019, p. 48.

44 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
Eindrapportage 2021 ‘Onbeperkt meedoen!’, p. 43. 

toegankelijkheid van bestaande bouw en verbouw 
te verbeteren.45 Het is vanwege het niet-bindende 
karakter van de richtlijn volgens het College wel 
nodig om de effectiviteit van de richtlijn te contro-
leren en monitoren, zodat inzichtelijk wordt of de 
richtlijn daadwerkelijk bijdraagt aan de verbetering 
van de beschikbaarheid van toegankelijke huisves-
ting voor mensen met een beperking. Mocht dat 
niet het geval zijn, dan zal het College daar 
aandacht voor vragen.

In 2020 publiceerde het College een breed advies 
over de positie van mensen met een arbeidsbeper-
king van jongs af aan in het licht van het VN-verdrag 
handicap. Thema’s die in het advies naar voren 
komen, zijn stage, werk, inkomen en wonen. Met 
betrekking tot wonen uitten mensen met een 
beperking zorgen over de beschikbaarheid van 
woningen, inkomen om woningen te kunnen 
betrekken en samenwonen. Het College heeft in  
het bijzonder gekeken naar een wetsvoorstel dat 
gevolgen zou hebben voor het recht van mensen 
met een beperking om hun woonplaats te kiezen en 
om te bepalen waar en met wie zij willen wonen.46  
In de Nederlandse wet geldt als uitgangspunt dat 
het gezamenlijke inkomen van het huishouden 
bepalend is voor de hoogte van bijstand. Een 
uitzondering op deze regel werd eerder gemaakt 
voor mensen die zorg nodig hebben en die bij een 
bloedverwant in de tweede graad wonen (groot-
ouders, kleinkinderen, broers en zussen). Volgens 
de Hoge Raad werd met deze uitzondering ongeoor-
loofd onderscheid gemaakt. Om dit onderscheid 
weg te nemen heeft de wetgever in een wetsvoor-
stel de uitzondering willen schrappen. Het College 
heeft zijn bezorgdheid geuit over dit wetsvoorstel, 
omdat het de mogelijkheden voor mensen met een 
beperking om zo zelfstandig mogelijk te leven zou 

45 College voor de Rechten van de Mens, Jaarlijkse 
 rapportage 2019, p. 48.

46 College voor de Rechten van de Mens, Breed advies,  
p. 27.
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kunnen beperken.47 De zorgen van het College 
vonden gehoor tijdens het debat over het wets-
voorstel in de Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft 
vervolgens niet ingestemd met het wetsvoorstel.48

Wonen in woonvoorzieningen
Het College heeft signalen ontvangen waarin 
specifieke zorgen werden geuit over de nieuwe 
plannen van zorginstelling ’s Heeren Loo voor woon-
voorzieningen voor mensen met een beperking in de 
provincie Zeeland. De zorgen hadden betrekking op 
de veronderstelde grootschaligheid en het centrale 
karakter van de nieuwe woonclusters die in de plaats 
zouden komen van de kleinschalige woonclusters 
die voorheen beschikbaar waren vanuit zorginstel-
ling Arduin. Door financiële problemen en in verband 
met de kwaliteit van de zorg bij de kleinschalige 
woonvoorzieningen van Arduin had de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd opdracht gegeven om 
verbeteringen aan te brengen.49 Zorginstelling ’s 
Heeren Loo heeft vervolgens een plan voorgesteld 
om over te stappen op woonvormen die meer 
gecentraliseerd zijn dan voorheen het geval was. Dit 
uit noodzaak om te garanderen dat de leefsituatie 
van de bewoners en de zorg die zij ontvangen 
van goede kwaliteit is.50 Het College sprak met 
verschillende organisaties, vertegenwoordigers van 
’s Heeren Loo, een voormalig werknemer en het 
verantwoordelijke departement. Daarnaast heeft het 
College een soortgelijke locatie van de zorginstelling 
in Nederland bezocht. Het College is er vooralsnog 
voldoende van overtuigd dat ’s Heeren Loo de 
mensen die in de nieuwe woonclusters komen te 
wonen actief betrekt en aandacht heeft voor hun 
(woon)wensen en behoeften. Daarbij is van belang 
dat de woonclusters verschillende levensstijlen 
mogelijk maken en deelname aan de samenleving 
bevorderen. Volgens het College heeft ’s Heeren 
Loo bij de ontwikkeling en uitvoering van de nieuwe 
woonarrangementen in Zeeland geprobeerd in lijn 
met het verdrag te handelen.51 

47 College voor de Rechten van de Mens, Breed advies,  
p. 27-28.

48 Kamerstukken (Handelingen) I 2019/20, 29, nr 4.
49 Kamerstukken II 2018/19, 31765, nr. 351.
50 Kamerstukken II 2018/19, 31765, nr. 360.
51 College voor de Rechten van de Mens, Reactie naar 

aanleiding van signaal over huisvestingsplannen  
’s Heeren Loo Zeeland, april 2021.

Toegang tot ondersteuning en 
 gemeenschaps diensten en -faciliteiten
Binnenkort verschijnt een rapport met informatie 
over door het College verzamelde gegevens over  
de situatie van mensen met een beperking op 
verschillende terreinen, waaronder wonen. Uit  
deze gegevens blijkt dat veel mensen met een 
beperking de gevraagde ondersteuning en aan -
passingen krijgen om zelfstandig te kunnen leven. 
Voor mensen met een ernstige lichamelijke 
beperking ligt dit percentage echter aanzienlijk 
lager. Vooral voor deze groep is het belangrijk dat 
zij zo snel mogelijk de ondersteuning krijgen die zij 
nodig hebben, omdat zij anders niet in staat zijn 
hun dagelijks leven zo goed mogelijk te leven.52  
Een extra uitdaging in dit verband is dat de proce-
dures voor het aanvragen van ondersteuning en 
aanpassingen erg bureaucratisch zijn, veel tijd in 
beslag nemen en niet altijd tot het gewenste 
resultaat leiden.53 

52 College voor de Rechten van de Mens, Inzicht in 
Inclusie III, februari 2022. Deze gegevens zijn afkom-
stig van mensen met een lichamelijke beperking en 
mensen met een chronische ziekte.

53 Sociaal en Cultureel Planbureau, Lang niet toegankelijk. 
Ervaringen van Nederlanders met een lichamelijke 
beperking als spiegel van de samenleving, juni 2021,  
p. 58-61.
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Wat betreft de toegang tot buurtvoorzieningen 
blijkt uit de verzamelde gegevens dat mensen met 
een beperking minder vaak van deze voorzieningen 
gebruikmaken dan mensen zonder een beperking. 
Dit geldt met name voor mensen met een ernstige 
lichamelijke beperking en mensen met een verstan-
delijke beperking. In de loop van de jaren lijkt op dit 
punt nog niet veel vooruitgang te zijn geboekt.54 

54 College voor de Rechten van de Mens, Inzicht in 
Inclusie III, februari 2022. Deze gegevens zijn afkom-
stig van mensen met een lichamelijke beperking, 
 mensen met een chronische ziekte en mensen met 
een verstandelijke beperking.

Suggestie voor een vraag:  
welke maatregelen zal de regering 
nemen om ervoor te zorgen dat 
mensen met een beperking, in het 
bijzonder mensen met een ernstige 
lichamelijke en/of verstandelijke 
beperking, toegang krijgen tot 
buurtvoorzieningen en aan de 
samenleving kunnen deelnemen?
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Artikel 20 Persoonlijke mobiliteit

Toegang tot mobiliteitshulpmiddelen
De jaarlijkse rapportage 2021 van het College gaat 
over de toegang tot hulpmiddelen in het recht op 
persoonlijke mobiliteit. In Nederland is de verstrek-
king van mobiliteitshulpmiddelen georganiseerd 
per leefdomein en worden mobiliteitshulpmiddelen 
meestal in bruikleen gegeven. Er zijn verschillende 
wetten en regelingen van toepassing. Voor de 
uitvoering zijn verschillende instanties verantwoor-
delijk. Deze situatie heeft geleid tot een versnip-
perd stelsel, wat de nodige knelpunten met zich 
meebrengt voor mensen met een beperking. 
Bijvoorbeeld wanneer mensen met een beperking 
overgaan van het ene leefdomein naar een ander 
leefdomein (bijvoorbeeld van opleiding naar werk). 
Het is dan niet vanzelfsprekend dat zij het hulp-
middel voor het ene leefdomein mee kunnen 
nemen naar het andere. Zij moeten hun mobili-
teitshulpmiddel vaak inleveren en opnieuw een 
aanvraag indienen. Bovendien moeten zij weer 
opnieuw aantonen dat zij het hulpmiddel daad-
werkelijk nodig hebben, zonder garantie dat zij  
het hulpmiddel opnieuw zullen krijgen. Op lokaal 
niveau speelt dit ook. Mensen die van de ene 
gemeente naar de andere verhuizen, kunnen hun 
mobiliteitshulpmiddelen niet altijd meenemen 
naar de nieuwe gemeente. In dergelijke situaties 
moeten mensen met een beperking opnieuw een 
aanvraag indienen, zonder garantie dat zij opnieuw 
hetzelfde (type) mobiliteitshulpmiddel zullen 
krijgen. Daarbij komt dat mensen met een beperking 
aangeven dat de aanvraagprocedure bureaucratisch 
en ingewikkeld is. Vaak is voor hen onduidelijk waar 
zij hun aanvraag in kunnen dienen.55 

Er zijn verschillende actieplannen van de regering 
om deze situatie te verbeteren. Het College 
verwelkomt deze plannen, al moet er nog meer 
worden gedaan. Zo heeft het College de regering 
aanbevolen om door middel van wetgeving en 
beleid zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen 
met een beperking steeds opnieuw moeten 
bewijzen dat zij een mobiliteitshulpmiddel nodig 

55 College voor de Rechten van de Mens, Jaarlijkse 
 rapportage 2021, p. 43-44.

hebben. Ook heeft het College de regering in 
overweging gegeven om te onderzoeken of er één 
centraal punt kan worden opgezet waar mensen 
met een beperking hun aanvraag voor mobiliteits-
hulpmiddelen kunnen indienen.56

Suggestie voor een vraag:  
welke maatregelen zal de regering 
nemen om ervoor te zorgen dat mensen 
met een beperking niet telkens opnieuw 
moeten aantonen en bewijzen dat zij een 
mobiliteitshulpmiddel nodig hebben?

Kwaliteit van mobiliteitshulpmiddelen
Wat de kwaliteit van de mobiliteitshulpmiddelen 
betreft, blijkt uit de jaarlijkse rapportage 2021 dat 
veel mensen met een beperking in het algemeen 
tevreden zijn met hun mobiliteitshulpmiddel. Maar 
er zijn ook knelpunten. Zo geven mensen met een 
beperking aan dat niet altijd voldoende rekening 
wordt gehouden met hun individuele behoeften, 
bijvoorbeeld omdat het hulpmiddel vaak wordt 
geleverd vanuit een ‘standaard’ en beperkt 
merkena anbod. Mensen met een beperking uiten 
ook onvrede over reparaties van hun mobiliteits-
hulpmiddelen, bijvoorbeeld omdat zij geen recht-
streeks contact kunnen hebben met de reparateur. 
Dit vergroot hun gevoel van afhankelijkheid.57 

Het College is op de hoogte van de verschillende 
acties die de regering heeft ondernomen om de 
verstrekking van mobiliteitshulpmiddelen aan 
mensen met een beperking te verbeteren, ook waar 
het gaat om kwaliteit. Een belangrijke kanttekening 
is echter dat de meeste van de ontwikkelde kaders 
en plannen een niet-bindend karakter hebben. 

56 College voor de Rechten van de Mens, Jaarlijkse 
 rapportage 2021, p. 44.

57 College voor de Rechten van de Mens, Jaarlijkse 
 rapportage 2021, p. 32.
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Daarom vindt het College het belangrijk dat de 
voortgang en effectiviteit van deze actieplannen 
blijvend wordt geëvalueerd en gemonitord in 
nauwe betrokkenheid van mensen met een 
beperking. Indien toekomstige resultaten geen  
of onvoldoende verbetering van de situatie voor 
mensen met een beperking laten zien, beveelt  
het College aan om aanvullende maatregelen  
te nemen.58

Suggestie voor een vraag:  
hoe zal de regering monitoren  
en evalueren of de verschillende 
maatregelen ter verbetering van  
de verstrekking van mobiliteitshulp-
middelen tot een daadwerkelijke 
verbetering van de situatie leiden,  
en zal zij aanvullende maatregelen 
overwegen als er onvoldoende 
verbetering zichtbaar is? 

58 College voor de Rechten van de Mens, Jaarlijkse 
 rapportage 2021, p. 45.

Betaalbaarheid van mobiliteitshulpmiddelen
In Nederland is er een breed financieel instrumen-
tarium om toegang tot hulpmiddelen te realiseren. 
Mensen met een beperking moeten in de meeste 
gevallen wel zelf financieel bijdragen, bijvoorbeeld 
omdat er sprake is van een eigen bijdrage of 
maximum vergoeding. Sommige mensen met een 
beperking gebruiken meerdere (mobiliteits)hulp-
middelen, waardoor zij te maken krijgen van een 
stapeling van zorgkosten. Het College heeft 
meldingen ontvangen dat dit mensen met een 
beperking in sommige gevallen belemmert om  
aan de samenleving deel te nemen. Zo besluiten 
mensen soms om af te zien van deelname aan 
sociale activiteiten vanwege hoge zorgkosten. Het 
College is bezorgd over deze meldingen, ook met 
het oog op het VN-verdrag handicap. Daarom heeft 
het College de regering opgeroepen te onder-
zoeken welke (aanvullende) maatregelen kunnen 
worden genomen om de stapeling van zorgkosten 
voor mensen met een beperking te verminderen.59 

59 College voor de Rechten van de Mens, Jaarlijkse 
 rapportage 2021, p. 34.

Aanvullend rapport aan het VN-comité inzake de rechten van personen met een handicap 20



Artikel 24 Onderwijs

Inclusieve kinderopvang
Nadat het College vragen had ontvangen over het 
wegvallen van inclusieve groepen (zogenaamde 
‘plus’-groepen) in kinderopvangcentra, schreef 
het een advies over inclusieve kinderopvang in 
relatie tot het VN-verdrag handicap. Het College 
organiseerde een reeks gesprekken met ouders, 
(vertegenwoordigende) organisaties, ambtenaren 
van betrokken ministeries en vertegenwoordigers 
van de kinderopvang. Het College is van mening 
dat een leven lang leren, zoals neergelegd in artikel 
24 VN-verdrag handicap, ook betrekking heeft 
op voorschoolse educatie en kinderopvang. Dit 
betekent dat Nederland ook geleidelijk inclusieve 
kinderopvang moet realiseren.60 In Nederland zijn 
kinderopvang en voorschoolse educatie echter nog 
niet ingericht op brede toegankelijkheid en onge-
schikt om inclusie van kinderen met een beperking 
te realiseren. Dit komt onder meer door wettelijke 
belemmeringen op het gebied van samenwerking 
tussen verschillende domeinen. Daarom heeft het 
College de regering opgeroepen beleid inzake 
inclusieve kinderopvang te ontwikkelen dat in over-
eenstemming is met het VN-verdrag handicap.61 

Naar “inclusiever onderwijs”
De evaluatie van het Passend onderwijs is in 2020 
afgerond en besproken in de Tweede Kamer. Het 
doel van het Passend onderwijs is onderwijs in het 
regulier onderwijs wanneer dat kan, en onderwijs  
in het speciaal onderwijs wanneer dat moet. In 
hetzelfde jaar publiceerde het College een verdie-
pend advies over het recht op onderwijs in het 
VN-verdrag handicap. In het advies betrekt het 
College ook de situatie in Nederland. Het College 
adviseert de regering om een overkoepelend 
beleidskader te ontwikkelen met een visie en bij -
behorend stappenplan en tijdschema over hoe  
de regering een inclusief onderwijssysteem in 

60 College voor de Rechten van de Mens, Op weg naar 
inclusieve kinderopvang. Notitie ten behoeve van 
beleidsontwikkeling op het terrein van inclusieve 
kinderopvang en voorschoolse educatie, mei 2021, p. 6.

61 College voor de Rechten van de Mens, Op weg naar 
inclusieve kinderopvang, p. 7-8.

Nederland wil realiseren.62 Het College heeft 
opdracht gegeven voor een verkennend onderzoek 
naar de behoeften en wensen van mensen met een 
auditieve beperking in verband met hun recht op 
onderwijs in het VN-verdrag handicap.

In haar reactie op de evaluatie van het Passend 
onderwijs kondigde de regering aan dat zij een 
routekaart zal ontwikkelen om in de komende 
vijftien jaar te komen tot inclusiever onderwijs.63 
Vanwege de COVID-19-pandemie is de ontwikke-
ling van de routekaart naar inclusiever onderwijs 
uitgesteld tot 2022. Het College juicht de ontwik-
keling van een dergelijke routekaart toe, maar 
benadrukt dat bij de ontwikkeling daarvan inzich-
telijk moet worden gemaakt hoe de routekaart zich 
verhoudt tot het VN-verdrag handicap, in het 
bijzonder artikel 24 van het verdrag.

Suggestie voor een vraag:  
op welke manier zal de regering 
aandacht besteden aan het VN-verdrag 
handicap bij de ontwikkeling van de 
routekaart naar meer inclusief onderwijs 
en zal zij in de routekaart naar 
inclusiever onderwijs een toelichting 
opnemen over hoe deze routekaar 
bijdraagt aan de verwezenlijking van  
het VN-verdrag handicap? 

62 College voor de Rechten van de Mens, Het recht op 
onderwijs in het VN-verdrag handicap. Verdiepend 
advies, november 2020, p. 34. 

63 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
Beleidsnota Evaluatie en verbeteraanpak passend 
onderwijs, november 2020, p. 66.
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Algemene toegankelijkheid 
Het College is bevoegd om oordelen te geven over 
het verrichten van doeltreffende aanpassingen 
door scholen. In zijn verdiepend advies over het 
recht op onderwijs wees het College erop dat deze 
oordelen laten zien dat scholen niet altijd voldoen 
aan hun verplichting om te onderzoeken of de 
gevraagde doeltreffende aanpassingen noodzakelijk 
is.64 Uit de evaluatie van het Passend onderwijs is 
daarnaast gebleken dat niet alle scholen in staat 
zijn de ondersteuning te bieden die leerlingen met 
een beperking nodig hebben.65 De regering heeft 
aangekondigd dat zij een norm zal ontwikkelen 
waarin wordt vastgelegd welke ondersteuning 
scholen minimaal moeten bieden, zodat alle 
scholen in staat zijn een minimumniveau aan 
ondersteuning te bieden aan leerlingen met een 
beperking.66 Het College verwelkomt deze aankon-
diging, aangezien een dergelijke norm de algemene 
toegankelijkheid van het onderwijssysteem zal 
helpen verbeteren. In dit verband heeft het College 
de regering opgeroepen ervoor te zorgen dat de 
toekomstige norm periodiek wordt geëvalueerd. 
Op die manier kan de algemene toegankelijkheid 
geleidelijk worden gerealiseerd.67

64 College voor de Rechten van de Mens, Het recht op 
onderwijs in het VN-verdrag handicap, p. 27; Zie ook: 
College voor de Rechten van de Mens, Oordeel 2019-
36, 19 april 2019; College voor de Rechten van de 
Mens, Oordeel 2020-9, 11 februari 2020; College voor 
de Rechten van de Mens, Oordeel 2021-33, 1 april 2021.

65 College voor de Rechten van de Mens, Het recht op 
onderwijs in het VN-verdrag handicap, p. 27.

66 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
Beleidsnota Evaluatie en verbeteraanpak passend 
onderwijs, p. 43-44.

67 College voor de Rechten van de Mens, Het recht op 
onderwijs in het VN-verdrag handicap, p. 28.

Suggestie voor een vraag:  
zal de regering ervoor zorgen dat de 
norm voor minimale ondersteuning in 
het onderwijs periodiek wordt 
geëvalueerd? 
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Artikel 27 Werk en werkgelegenheid

Uit recente door het College verzamelde gegevens 
blijkt dat mensen met een beperking over het 
algemeen minder vaak werk hebben dan mensen 
zonder een beperking. De meeste mensen met  
een beperking die geen werk hebben willen  
graag werken.68 Het percentage mensen met een 
beperking zonder betaald werk is het hoogst onder 
mensen met een verstandelijke beperking, ernstige 
lichamelijke beperking of psychische kwetsbaar-
heid.69 Volgens het College moet de overheid 
blijvend aandacht besteden aan de positie van  
deze groepen op de arbeidsmarkt. 

In 2019 en 2020 ontving het College veel signalen 
over de positie van mensen met een arbeidsbe-
perking van jongs af aan over stage, werk, inkomen 
en wonen. Vaak ging het over (voornemens tot) 
wetgevende maatregelen die op hun situatie 
van toepassing zijn. Naar aanleiding van deze 
meldingen heeft het College een breed advies 
uitgebracht over de positie van mensen met een 
arbeidsbeperking van jongs af aan in het licht van 
het VN-verdrag handicap. Voor werkgevers heeft 
het College een handreiking gepubliceerd om de 
arbeidsparticipatie van mensen met een visuele 
of auditieve beperking te bevorderen.70 Ook heeft 
het College het VN-comité handicap input gegeven 
voor het algemene commentaar over artikel 27 van 

68 College voor de Rechten van de Mens, Inzicht in 
Inclusie III, februari 2022. De gegevens over mensen 
met een beperking die werk hebben, zijn afkomstig 
van mensen met een lichamelijke, of verstandelijke 
beperking, mensen met een psychische kwetsbaarheid 
en mensen met een chronische ziekte. De  gegevens 
over mensen die geen werk hebben maar wel willen 
werken, zijn afkomstig van mensen met een lichame-
lijke of verstandelijke beperking en  mensen met een 
chronische ziekte. 

69 College voor de Rechten van de Mens, Inzicht in 
Inclusie III, februari 2022. Deze gegevens zijn afkom-
stig van mensen met een lichamelijke of verstandelijke 
beperking, mensen met een psychische kwetsbaar-
heid en mensen met een chronische ziekte. 

70 College voor de Rechten van de Mens, Breed advies, 
2020; College voor de Rechten van de Mens, Het werkt 
anders. Handreiking om de arbeidsparticipatie van 
mensen met een visuele of auditieve beperking te 
bevorderen, september 2020. 

het VN-verdrag handicap.71 De volgende opmer-
kingen van het College zijn aan deze publicaties 
ontleend. 

Toegang tot algemene technische en 
 beroeps begeleidingsprogramma’s en tot 
 werkervaring op de vrije arbeidsmarkt
Uit artikel 27, eerste lid, onder d en j, van het 
VN-verdrag handicap vloeit voort dat mensen met 
een beperking in staat moeten worden gesteld 
effectieve toegang te hebben tot technische en 
algemene beroepskeuzevoorlichtingsprogramma’s, 
bemiddelingsdiensten, beroepsonderwijs en 
vervolgopleidingen. En ook dat de lidstaten 
bevorderen dat mensen met een beperking werk-
ervaring kunnen opdoen op de vrije arbeidsmarkt. 
De mogelijkheid om tijdens een opleiding stage 
te lopen, is essentieel voor studenten om zich 
voor te kunnen bereiden op deelname aan het 
beroepsleven. Jongeren met een beperking in 
Nederland ondervinden echter vaak moeilijkheden 
bij het vinden van een stageplaats. Zij melden 
bijvoorbeeld belemmeringen met betrekking tot 
het regelen van doeltreffende aanpassingen. Deze 
zijn het gevolg van de korte periode die een stage 
duurt. Daarnaast zijn er knelpunten met betrekking 
tot de verschillende regels die van toepassing zijn 
op onderwijs en werk. Andere knelpunten zijn dat 
werkgevers soms terughoudend blijken te zijn om 
een stageplaats te bieden aan een student met een 
beperking, of dat er een gebrek aan ondersteuning 
is. Bovendien is het voor studenten vaak onduidelijk 
waar zij een aanvraag voor doeltreffende aanpas-
singen kunnen indienen en hoe zij financiering 
kunnen regelen.72 

71 College voor de Rechten van de Mens, Schriftelijke 
inbreng voor de 24e zitting van het VN-comité inzake 
de rechten van personen met een handicap ten 
behoeve van de komende algemene discussie over het 
recht van mensen met een beperking op werk en 
werkgelegenheid, maart 2020.

72 College voor de Rechten van de Mens, Breed advies,  
p. 14-15.
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In verband met de bovengenoemde obstakels 
benadrukt het College dat goede begeleiding van 
de onderwijsinstelling bij het zoeken naar een 
stageplaats en bij de overgang van het onderwijs 
naar de arbeidsmarkt noodzakelijk is. De samen-
werking tussen onderwijsinstellingen, gemeenten 
en werkgevers moet verder worden bevorderd om 
studenten te helpen bij de overgang van school 
naar werk. Om ervoor te zorgen dat studenten met 
een beperking dezelfde mogelijkheden hebben als 
hun medestudenten zonder beperking, moeten 
voor hen tijdens een stage doeltreffende aanpas-
singen beschikbaar zijn. In dit verband is goede 
informatievoorziening over de wijze waarop deze 
aanpassingen kunnen worden aangevraagd en uit 
welke budgetten ze betaald worden belangrijk.73

Discriminatie en redelijke aanpassingen  
op de werkplek 
Hoewel discriminatie op grond van handicap en  
het weigeren van doeltreffende aanpassingen in 
Nederland bij wet verboden zijn,74 constateert het 
College dat discriminatie en het weigeren van doel-
treffende aanpassingen in de praktijk nog steeds 
voorkomen. Het College heeft bijvoorbeeld zaken 
behandeld waarin mensen met een beperking op 
grond van hun beperking zijn afgewezen voor een 
vacature.75 Andere obstakels zijn dat werkgevers 
terughoudend zijn, of niet goed op de hoogte zijn 
van de mogelijkheden voor ondersteuning en het 
aanbieden van doeltreffende aanpassingen.76 
Volgens het College is toegankelijke informatie 
over de mogelijkheden en verantwoordelijkheden 
in verband met non-discriminatie en het voorzien 
in doeltreffende aanpassingen op de werkplek 
essentieel. Dergelijke informatie kan nuttig zijn 
voor zowel werkgevers als mensen met een 
beperking. 

73 College voor de Rechten van de Mens, Breed advies,  
p. 15-16.

74 Wet gelijke behandeling op grond van handicap of 
chronische ziekte. 

75 College voor de Rechten van de Mens, Oordeel 2020-
62, 27 juli 2020; College voor de Rechten van de Mens, 
Oordeel 2020-26, 19 maart 2020; College voor de 
Rechten van de Mens, Oordeel 2018-82, 26 juli 2018.

76 College voor de Rechten van de Mens, Breed advies,  
p. 18-21; College voor de Rechten van de Mens, Het 
werkt anders, p. 10-20.

Werkgelegenheid van mensen met een beperking  
in de private sector
Het College wijst erop dat het huidige stelsel 
complex is. Verschillende beleidsregels en maat-
regelen bestaan naast elkaar. Deze beleidsregels  
en -maatregelen zijn er onder andere op gericht de 
werkgelegenheid voor mensen met een beperking 
in de private sector op verschillende manieren te 
bevorderen. Mensen met een beperking kunnen 
bijvoorbeeld ondersteuning krijgen van een zoge-
naamde jobcoach. Niettemin blijkt uit signalen en 
meldingen dat mensen met een beperking niet 
altijd de steun krijgen die zij nodig hebben en dat 
de informatie over de plek en manier waarop hulp 
kan worden aangevraagd onduidelijk is.77 De 
complexiteit van de voorgestelde en bestaande 
wetten maakt het zowel voor mensen met een 
beperking als voor werkgevers moeilijk om te 
begrijpen welke regels op hen van toepassing zijn 
en welke opties en oplossingen er mogelijk zijn. In 
de praktijk vormt dit een belemmering voor de 
verwezenlijking van het recht op werk voor mensen 
met een beperking. Toegankelijke en begrijpelijke 
informatie is dan ook van groot belang.

Suggestie voor een vraag:  
wat zal de regering doen om mensen 
met een beperking en werk gevers 
toegankelijke en begrijpelijke 
informatie te verstrekken over de 
regels en procedures betreffende het 
bevorderen van de werkgelegenheid 
van mensen met een beperking, de 
beschikbare ondersteuning en het 
verrichten van doeltreffende 
aanpassingen? 

77 College voor de Rechten van de Mens, Breed advies,  
p. 18-21.
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Artikel 29 Participatie in het politieke en  
openbare leven
 
Toegankelijkheid van het verkiezingsproces
Het College is verheugd over verschillende 
 maat regelen en stappen van de regering om de 
toeganke lijkheid van de verkiezingen voor mensen 
met een beperking te verbeteren. Een voorbeeld 
vormt het ‘actieplan toegankelijk stemmen’. Het  
is tegelijkertijd belangrijk dat de overheid blijft 
investeren in aanvullende stappen en maatregelen. 
Uit de resultaten van een door het College geopend 
meldpunt over de toegankelijkheid van de parle-
mentsverkiezingen van 2021 blijkt namelijk dat de 
verkiezingen nog steeds niet volledig toegankelijk 
zijn voor mensen met een beperking. Hoewel er 
minder (niet-COVID-19-gerelateerde) klachten 
waren dan voorheen, ontving het College bijvoor-
beeld berichten over ontoegankelijke stembureaus, 
stembiljetten die niet gemakkelijk te gebruiken 
waren, en mensen aan wie assistentie door een 
begeleider van hun keuze werd geweigerd.78 Naar 
aanleiding van deze meldingen heeft het College 
de volgende aanbevelingen gedaan. In de eerste 
plaats moeten mensen met een beperking worden 
betrokken bij het opbouwen van stembureaus. 
Gemeenten moeten ervoor zorgen dat stembureaus 
voorafgaand aan verkiezingen worden getest op 
toegankelijkheid. Ten tweede beveelt het College 
aan om mensen met een beperking te betrekken  
bij een aanstaand experiment met een nieuw 
 stembiljet. Ten derde beveelt het College aan dat 
gemeenten worden gestimuleerd om regels over 
hulp in het stemhokje op te nemen in de informatie 
voor stembureauleden. Ten slotte heeft het College 
geadviseerd alternatieve manieren van stemmen 
waar ervaringen mee zijn opgedaan in de 

78 College voor de Rechten van de Mens, Brief aan de 
minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties over de eindresultaten van het 
meldpunt ‘Onbeperkt Stemmen’ 2021, april 2021.

corona pandemie, zoals stemmen per brief, nader te 
onderzoeken.79

Suggestie voor een vraag:  
welke aanvullende maatregelen zal de 
regering nemen om de toegankelijkheid 
van verkiezingen voor mensen met een 
beperking te verbeteren?

Assistentie in het stemhokje voor mensen met een 
verstandelijke beperking
De regering heeft een tijdelijke experimentenwet 
voorgesteld die assistentie aan mensen met 
een verstandelijke beperking in het stemhokje 
mogelijk maakt. Volgens de huidige wetgeving is 
assistentie alleen toegestaan aan mensen met een 
lichamelijke of visuele beperking. Het wetsvoorstel 
biedt mensen met een verstandelijke beperking 
de mogelijkheid om in het stemhokje assistentie 
te krijgen bij het uitbrengen van hun stem. Deze 
assistentie mag alleen worden verleend door een 
daartoe aangewezen stembureaulid en niet door 
een begeleider van eigen keuze. Dit laatste is 
anders voor mensen met een lichamelijke of visuele 
beperking, die assistentie kunnen krijgen door een 
persoon naar eigen keuze. 

79 College voor de Rechten van de Mens, Brief aan de 
minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties over de eindresultaten van het 
meldpunt ‘onbelemmerd stemmen’ 2021, april 2021.
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Het College onderschrijft het doel van het wets-
voorstel omdat het de toegankelijkheid van het 
stemproces voor mensen met een verstandelijke 
beperking zal bevorderen. Niettemin heeft het 
College enkele vragen gesteld bij het wetsvoorstel. 
De regering is van mening dat assistentie aan 
mensen met een verstandelijke beperking moet 
worden verleend door iemand die onpartijdig is, 
omdat dat de beste manier is om het stemgeheim 
te waarborgen. Het College dringt er bij de regering 
op aan nader te verduidelijken waarom zij het beïn-
vloedingsrisico groter acht bij mensen met een 
verstandelijke beperking dan mensen met een 
lichamelijke of visuele beperking.80

80 College voor de Rechten van de Mens, 
Wetgevingsadvies bij het voorstel voor een Tijdelijke 
experimentenwet assistentie bij het stemmen, 
 augustus 2021.

Suggestie voor een vraag:  
kan de regering uitleggen waarom 
mensen met een verstandelijke 
beperking geen assistentie zouden 
mogen krijgen door een persoon naar 
eigen keuze, anders dan mensen met 
een lichamelijk of visuele beperking? 
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Artikel 33 Nationale implementatie en toezicht

Coördinerend mechanisme
Artikel 33 van het verdrag verplicht de lidstaten 
een of meer contactpunten binnen de overheid aan 
te wijzen voor aangelegenheden die betrekking 
hebben op de uitvoering van het VN-verdrag 
handicap. In Nederland is het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport het coördinerend 
ministerie. Zoals hiervoor genoemd (zie “Algemene 
opmerkingen”) liep het eerste implementatie-
programma ‘Onbeperkt meedoen!’ af in 2021.  
De regering heeft aangekondigd dat zij de goede 
initiatieven die uit dit plan zijn voortgevloeid, zal 
voortzetten. Verwacht wordt dat in het voorjaar van 
2022 een nieuw plan van aanpak gereed zal zijn.81 
Het College benadrukt dat het coördinerend minis-
terie hierbij van groot belang is. Het kan ervoor 
zorgen dat de verworven kennis en deskundigheid 
over het VN-verdrag handicap en de uitvoering 
ervan niet verloren gaan en andere ministeries 
binnen de Rijksoverheid stimuleren om het verdrag 
verder uit te voeren. Het coördinerend ministerie 
kan daarnaast een belangrijke rol spelen bij het 
met elkaar in contact brengen van relevante stake-
holders, het delen van kennis en informatie en het 
opzetten van procedures, bijvoorbeeld met 
 betrekking tot de participatie van mensen met  
een beperking bij het ontwikkelen van wetgeving 
en beleid.82 De echte uitdaging voor de regering 
met inbegrip van het coördinerend ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bij de imple-
mentatie van het VN-verdrag handicap, is niet 
alleen om die delen van de overheid en de samen-
leving te bereiken die bereid zijn en openstaan voor 
mensen met een beperking. Hoe waardevol deze 
inspanningen ook zijn, de grootste uitdaging is het 
betrekken van die delen van de overheid en de 
samenleving waar mensen tot nu toe geen (of 
onvoldoende) oog hebben voor de rechten van 
mensen met een beperking of niet op de hoogte 

81 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport aan de Tweede Kamer van 19 november 
2021 over het eindrapport ‘Onbeperkt meedoen!’ 
2018-2021, p. 6-7.

82 College voor de Rechten van de Mens, Inbreng inzake 
commissiedebat over gehandicaptenbeleid/verpleeg-
huiszorg/Wet langdurige zorg, 16 november 2021.

zijn van de rechten en behoeften van mensen met 
een beperking.

Deelname van mensen met een beperking  
aan het monitoringsproces
Het College zelf betrekt mensen met een beperking 
zoveel mogelijk actief bij zijn monitoringsactivi-
teiten. Zo heeft het College een klankbordgroep 
van mensen met een beperking ingesteld dat 
het regelmatig raadpleegt (zie “Algemene 
opmerkingen”). In 2019 hebben mensen met 
een beperking bij het College onder de aandacht 
gebracht dat het College in dit opzicht nog meer 
kan doen.83 Het College neemt dit punt serieus 
en heeft concrete stappen gezet. Zo krijgt de 
klankbordgroep een grotere rol. Daarnaast ziet 
het College erop toe dat het verschillende soorten 
organisaties bij zijn monitoringswerkzaamheden 
betrekt.84 Ten slotte bewaakt het College dat het 
samenwerkt met mensen met een beperking 
bij elke toezichthoudende activiteit die het 
onderneemt. 

83 Alliantie VN-verdrag handicap, Schaduwrapportage 
Verdrag inzake de rechten van mensen met een 
 beperking in Nederland, december 2019, p. 47. 

84 Overeenkomstig het VN-comité inzake de rechten  
van personen met een beperking, CRPD/C/GC/7,  
par. 10-12.
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