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Onderwerp  Datum 

Aanbieding handreiking Wetgeving en 
het VN-verdrag handicap 

 21 januari 2022 
 Ons kenmerk 
 2022-004/JG/ARS/LR 

 
 
Geachte minister Conny Helder,  
 
Bij deze bied ik u de handreiking ‘Wetgeving en het VN-verdrag handicap’ van 
het College voor de Rechten van de Mens (hierna het College) aan. De 
handreiking is in het bijzonder bedoeld voor wetgevingsjuristen die zich 
bezighouden met ontwerpwetgeving dat het Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap (VN-verdrag handicap) uitvoert of mensen met een 
beperking aangaat. Met de handreiking kunnen wetgevingsjuristen - en ook u als 
mede-wetgever - expliciteren dat en hoe ontwerpwetgeving bijdraagt aan de 
uitvoering van het VN-verdrag handicap. 
 
Het College beveelt aan tot het zichtbaar beoordelen van ontwerpwetgeving in 
het licht van het VN-verdrag handicap, vanwege de bijzondere aard van dit 
verdrag. Het verdrag kent een grotendeels programmatisch karakter en verplicht 
tegelijkertijd tot nauw overleg met mensen met een beperking. Daarin is het net 
iets anders dan andere verdragen. Daarom is van belang dat ook wordt toegelicht 
hoe een wetsvoorstel bijdraagt aan de uitvoering van het VN-verdrag handicap in 
Nederland.  
 
Deze handreiking geldt als aanvulling op al bestaande handreikingen voor het 
beoordelen van ontwerpwetgeving. De insteek van reguliere handreikingen is 
primair om te beoordelen of een wetsvoorstel (niet) in strijd is met een verdrag. 
De nieuwe handreiking van het College beoogt juist te bevorderen dat duidelijk 
wordt dat en hoe een wetsvoorstel bijdraagt aan de uitvoering van het verdrag. 
 
In de kamerbrief (19 november 2021, kenmerk 3280857-1019650-DMO) over de 
eindrapportage van het programma ‘Onbeperkt meedoen!’ heeft uw voorganger 
aangegeven samen met het College te willen onderzoeken hoe het toetsen van 
wetgeving aan het VN-verdrag handicap kan worden bevorderd. Het College ziet 
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uit naar de verdere samenwerking met uw departement om deze handreiking 
duurzaam te implementeren en breder onder de aandacht te brengen van 
wetgevingsjuristen bij de overheid.  
 
Mocht u naar aanleiding van de handreiking en onze toelichting daarop vragen of 
opmerkingen hebben dan kunt hiervoor contact opnemen met Anne-Rose Stolk, 
beleidsadviseur, via a.stolk@mensenrechten.nl of (030) 888 38 88.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Drs. Jacobine D.C. Geel 
Voorzitter 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 
-Handreiking Wetgeving en het VN-verdrag handicap 
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