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Uw kenmerk 

- 
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2021/0092/JG/TV/HvE 

november 2021 

Geachte voorzitter en leden van de Vaste Commissie voor VWS, 

Op 25 november 2021 debatteert uw commissie over verschillende thema’s 
waaronder ‘gehandicaptenbeleid’. Op de agenda staat ook de kabinetsreactie 
van 1 oktober 2021 met kenmerk 24170-248 op de jaarlijkse rapportage van het 
College voor de Rechten van de Mens (hierna het College) over de naleving van 
het VN-verdrag handicap in Nederland. Het College is de onafhankelijke instantie 
die de uitvoering van het VN-verdrag handicap in Nederland moet bevorderen, 
beschermen en monitoren.  

In 2020 ging de monitor over Participatie van mensen met een beperking bij de 
totstandkoming van wetgeving en beleid. Deze monitor werd op 3 december 
2020 per brief aangeboden aan de minister van Medische Zorg en Sport, de 
voorzitter van de Tweede Kamer en uw Commissie. Op 25 mei van dit jaar is de 
monitor op uw uitnodiging ook (digitaal) aangeboden als petitie en toegelicht 
aan uw commissie.  

Wij zijn u erkentelijk voor uw betrokkenheid en geven graag nog een aantal 
punten mee voor het debat op 25 november: 

• Voor een rijksbrede procedure om participatie van mensen met een
beperking en hun organisaties te regelen zijn verschillende modaliteiten
denkbaar, ook organisatorische. Daarvoor zijn goede suggesties gedaan in
de werkbijeenkomsten waarover de staatssecretaris schrijft.

• Het College verwacht zijn handreiking ‘Wetgeving en het VN-verdrag
handicap’ dit jaar nog af te ronden en blijft daarover graag in gesprek
met de bewindspersonen die zich bezighouden met versterking van
beoordeling van ontwerpwetgeving in het licht van het VN-verdrag
handicap.
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• Een (nieuw) beleidskader voor de subsidiëring van organisaties is positief 
gelet op het VN-verdrag handicap; het is belangrijk dat dit kader ook in 
lijn is met het verdrag en met een sociaal model. 

• Naar aanleiding van de monitor 2020 ontwikkelden wij online toolkits 
voor rijks- en gemeenteambtenaren. Naar aanleiding van de 
werkbijeenkomsten waarover de staatssecretaris in zijn brief schrijft, 
worden deze geactualiseerd. 

 
In deze brief licht ik deze punten nader toe. 
 
1. Op weg naar een duurzame infrastructuur voor participatie  
 
Op grond van het VN-verdrag handicap moet de overheid juridische kaders, 
beleidskaders en procedures instellen om de volledige en gelijkwaardige 
participatie van mensen met een beperking en hun organisaties bij nieuwe 
wetten en beleid te garanderen: tijdig, actief en van het begin tot de uitvoering. 
Het gaat om een algemene verdragsverplichting tot het voeren van nauw 
overleg.  
 
Het College heeft geconstateerd dat Nederland daar nog niet helemaal aan 
voldoet en heeft op dit punt aanbevelingen gedaan: ten eerste om een 
rijksbrede procedure te ontwerpen en ten tweede om bij nieuwe wetgeving 
zichtbaar(der) te maken hoe mensen met een beperking en hun organisaties zijn 
betrokken. 
 
Verschillende modaliteiten voor een rijksbrede procedure zijn denkbaar 
 
In zijn reactie op de aanbeveling voor een rijksbrede procedure stelt de 
staatssecretaris dat een juridisch kader niet nodig en niet wenselijk is. Met de 
staatssecretaris zijn wij van mening dat een wet specifiek over participatie 
onwenselijk is. Maar voor een rijksbrede procedure zijn meerdere varianten 
denkbaar: naast juridische ook organisatorische, zoals het benoemen van focal 
points VN-verdrag handicap binnen departementen. Zulke mogelijkheden zijn 
verkend en besproken in werkbijeenkomsten die het College in samenspraak met 
Onbeperkt Meedoen! heeft georganiseerd op 30 september en 14 oktober van dit 
jaar (en die de staatssecretaris ook noemt in zijn brief). Rijksambtenaren van 
vier departementen namen deel en ook mensen met een beperking dachten mee. 
We brengen alle ideeën samen in een toolkit voor rijksambtenaren waarvan een 
eerste versie al online staat. 
 
Het ministerie van VWS is aangewezen om de uitvoering van het VN-verdrag te 
coördineren. Wij vragen het ministerie ook in meer organisatorische zin te 
blijven werken aan een rijksbrede procedure. 
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Zichtbare betrokkenheid van mensen met een beperking en hun organisaties 
 
De staatssecretaris verkent met zijn collega van BZK de vraag of en op welke 
wijze de toetsing van ontwerpwetgeving aan het VN-verdrag handicap meer 
inzichtelijk kan worden gemaakt. Daarbij geeft hij aan ook verder in overleg te 
treden met het College over een handreiking die wij opstellen met het doel 
handvatten te bieden voor het beter vormgeven aan de beoordeling aan het VN-
verdrag handicap in de praktijk. Dit doen wij mede op basis van gesprekken met 
verschillende departementen. Zoals de staatssecretaris schrijft, in die 
handreiking komt participatie van de doelgroep ook expliciet aan de orde. 
 
Het College verwacht de handreiking dit jaar nog af te ronden en blijft daarover 
graag in gesprek met de betrokken bewindspersonen, mede in relatie tot het 
Integraal Afwegingskader (IAK). 
 
2. Ondersteuning en financiering van representatieve organisaties 
 
Het College ziet de ontwikkeling naar een nieuw beleidskader voor de 
subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties vanuit het VN-verdrag 
handicap als positief. Een dergelijk kader biedt kans om ondersteuning en 
financiering van een breed palet aan representatieve organisaties duurzaam te 
borgen – en daarmee te voldoen aan het verdrag.  
 
Wij benadrukken het belang van het VN-verdrag handicap als leidraad voor de 
totstandkoming, inhoud én uitvoering en benoemen daarbij drie punten. 
 

• Het verdrag gaat uit van een sociaal model als tegenhanger van een 
medisch model. Niet de handicap maar de mens staat daarin centraal. Dit 
vraagt bijvoorbeeld om een kritische blik op (mogelijk onnodig) gebruik 
van het begrip ‘patiënten’. Het verdrag heet voluit Verdrag inzake de 
rechten van ‘personen met een handicap’ – niet van ‘gehandicapten’. 
Zoals wij vaak horen: niemand is zijn handicap. 

• In navolging van het VN-comité handicap benadrukt het College in het 
bijzonder het belang van het financieren van organisaties die niet 
(primair) zijn gericht op belangrijke zaken als lotgenotencontact en 
belangenbehartiging maar (ook of vooral) expliciet op de uitvoering van 
het verdrag, dat wil zeggen het bereiken van inclusie van mensen met 
een beperking. 

• Tot slot is bij de uitvoering van een nieuw kader naast én ten behoeve 
van het waarborgen van diversiteit aan organisaties ook blijvende 
aandacht nodig voor duurzame (structurele) financiering van organisaties. 
Dat is vooral nu belangrijk, nadat er een verschuiving is geweest naar 
meer incidentele vormen van financieringen (zie verder de monitor). Een 
toereikend, ruimhartig totaalbudget is daarbij van essentieel belang. 
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Tot slot, in zijn brief schrijft de staatssecretaris dat bekeken wordt in hoeverre 
versterking van lokale en regionale patiënten- en cliëntenbewegingen mogelijk 
en wenselijk is. Dit vindt het College een goede ontwikkeling. In onze monitor 
hebben wij immers geconstateerd dat een structurele adviespositie voor 
representatieve organisaties op lokaal niveau allesbehalve gemeengoed is. Het 
College pleit ervoor dat verder onderzocht wordt hoe het nieuwe kader 
versterking van lokale en regionale bewegingen kan bevorderen.   

3. Randvoorwaarden

De staatssecretaris onderschrijft het belang van het betrekken van mensen met 
alle verschillende beperkingen en een diverse afspiegeling van de doelgroep. De 
werkbijeenkomst over het bereiken daarvan, waarnaar de staatssecretaris 
verwijst, heeft geleid tot verschillende waardevolle suggesties. Deze zullen 
nader worden uitgewerkt en opgenomen in de toolkits voor rijks- en 
gemeenteambtenaren. 

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen hebben dan kunt 
u contact opnemen met Timo Veldman, beleidsadviseur,
t.veldman@mensenrechten.nl of (030) 888 38 88.

Met vriendelijke groet, 

drs. Jacobine D.C. Geel 
Voorzitter 

Bijlagen: 
- ‘Participatie van mensen met een beperking bij de totstandkoming van

wetgeving en beleid’, jaarlijkse rapportage over de naleving van het VN-
verdrag handicap in Nederland (monitor) 2020

- Aanbiedingsbrief bij de monitor 2020, aan de minister voor Medische Zorg
en Sport, 3 december 2020

- Lustrumboekje ‘Vijf jaar VN-verdrag handicap in Nederland’,
- Guidance bij het lustrumboekje, ‘Besluitvorming ter bescherming van de

uitvoering van het VN-verdrag handicap in Nederland’, 19 oktober 2021
- Aanbiedingsbrief bij het lustrumboekje en de Guidance, aan de minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 19 oktober 2021
- Zie de online toolkits via www.mensenrechten.nl/ervaringsdeskundigheid
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