
Waar gaat het over?

Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met 

een handicap is op 12 april 2016 door de Eerste 

Kamer goedgekeurd. In deze themakaart spreken 

we over beperking i.p.v. handicap. Het verdrag geldt 

voor alle soorten beperkingen: psychisch, fysiek, 

verstandelijk of zintuigelijk. Het verdrag gaat over 

gelijke rechten en kansen. Dit betekent dat ook 

mensen met een beperking op alle levensdomeinen 

rechten en vrijheden hebben. Dat geldt voor: 

1. regulier onderwijs, 2. zelfstandig wonen, 3. 

consument zijn, 4. gelijke kansen als werknemer of 

ondernemer, 5. toegang tot informatie, financiering, 

(openbare) gebouwen en openbaar vervoer. Met 

de bekrachtiging van het VN-verdrag verplicht de 

overheid zich te werken aan een toegankelijke en 

inclusieve samenleving. Hier ligt een belangrijke taak 

en verantwoordelijkheid voor de gemeenten.

Wat zijn de ontwikkelingen?

Gemeenten moeten in hun beleid rekening houden 

met de uitgangspunten van het VN-verdrag. Sinds 

1 januari 2017 is het verplicht om gebouwen, 

bedrijven en informatie toegankelijk te maken voor 

personen met een beperking. In een integraal plan 

moeten gemeenten aangeven hoe de uitvoering 

van het VN gedrag er concreet uit gaat zien. 

In het verdrag is formeel vastgelegd dat hierbij 

overleg plaats vindt met ervaringsdeskundigen. 

Het gaat niet alleen om fysieke toegankelijkheid, 

maar bijvoorbeeld ook om een doventolk bij een 

bijeenkomst en de voorleesfunctie op een website. 

Toegankelijkheid is de norm en ontoegankelijkheid 

de uitzondering. Mensen met een beperking zijn 

immers ook kiezer, belastingbetaler en burger. Hun 

deelname, en bijdrage, aan de samenleving heeft 

positieve effecten op persoonlijk, maatschappelijk, 

economisch en sociaal terrein. In maart 2017 is er 

een implementatieplan VN-verdrag opgesteld inzake 

de rechten van personen met een handicap (zie link).

Wat kan de Adviesraad Sociaal Domein doen?

De inclusieve samenleving staat al langere tijd op de 

agenda van adviesraden en belangenbehartigers. 

Het is belangrijk om over dit VN-verdrag de dialoog 

te voeren met o.a. gemeente, onderwijs, politiek en 

bedrijven. Benadruk hierbij de urgentie, maar vooral 

ook de meerwaarde van een inclusieve samenleving.

Een Adviesraad Sociaal Domein kan de volgende 

vragen stellen of initiatieven nemen:

* Heeft de gemeente al plannen opgesteld?

* Inventariseert de gemeente, samen met inwoners 

en  ervaringsdeskundigen, de speerpunten en de 

knelpunten?

* Is informatie toegankelijk, goed leesbaar, hoorbaar, 

zichtbaar en in begrijpelijke taal?

* Is er ruimte voor dialoog? Organiseer een 

bijeenkomst voor gemeenteraadsleden, 

ambtenaren, politici, betrokkenen uit het onderwijs 

en ondernemers. Laat personen met een beperking 

hun verhaal vertellen over toegankelijkheid en de 

inclusieve samenleving.

* Is er samenhang in beleid tussen algemene 

voorzieningen en individuele aanpassingen? 

(bijvoorbeeld als er geen afrit is, kan men niet 

optimaal gebruik maken van een rolstoel)

Waar kan ik meer informatie krijgen?

* Vilans: Kennisdossier VN-verdrag

* Coalitie voor inclusie: vnverdragwaarmaken.nl

* mensenrechten.nl

* www.aandachtvooriedereen.nl/

* Rijksoverheid: Implementatieplan VN verdrag 

inzake de rechten van personen met een handicap
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http://www.vilans.nl/publicatie-kennisdossier-vn-verdrag-rechten-mensen-beperkingen.html
http://www.vnverdragwaarmaken.nl/
http://www.mensenrechten.nl/beperking/nl/node/1
http://www.aandachtvooriedereen.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2017/03/13/implementatieplan-vn-verdrag-inzake-de-rechten-van-personen-met-een-handicap
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2017/03/13/implementatieplan-vn-verdrag-inzake-de-rechten-van-personen-met-een-handicap



