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Beste lezer,
Voor u ligt de eerste VN-rapportage van Nederlandse organisaties van mensen met een beperking of
chronische ziekte. Het VN-verdrag Handicap is in 2016 ook in Nederland van kracht geworden. In het
verdrag zijn afspraken gemaakt over mensenrechten van mensen met een beperking of chronische ziekte.
De Nederlandse overheid is verantwoordelijk voor de uitvoering van het verdrag. Daarnaast is zij verplicht
om de stand van zaken rondom de invoering van het verdrag te rapporteren aan het VN-comité in Genève.
Nederland deed dat voor het eerst in juni 2018, in een zogenaamde nulmeting. In het VN-verdrag Handicap
staat echter niet de papieren werkelijkheid voorop, maar juist de beleving van mensen met een beperking
zelf. Daarom heeft de Alliantie VN-verdrag Handicap het voortouw genomen voor deze schaduwrapportage.
De Alliantie VN-verdrag Handicap bestaat uit Ieder(in), MIND Landelijk Platform GGz, Per Saldo en LFB en
werkt nauw samen met de Coalitie voor Inclusie.

Doel van deze rapportage
In deze rapportage staan de dagelijkse praktijk en ervaringen van mensen met een beperking centraal,
ondersteund door cijfers over participatie en uitsluiting. De Alliantie biedt dit in 2020 aan bij het VN-comité.
De VN beoordeelt hoe het gesteld is met de implementatie van het VN-verdrag Handicap in Nederland. Zij
doet dit aan de hand van dit rapport, het eerder verschenen rapport van het College voor de Rechten van
de Mens en de nulmeting van de Nederlandse overheid.

Praktijk blijkt weerbarstig
De overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties hebben zich de afgelopen jaren
ingespannen om het VN-verdrag Handicap handen en voeten te geven. De praktijk blijkt echter weerbarstig.
De bevindingen van de mensen die inbreng hebben geleverd voor deze schaduwrapportage, zijn
schrijnender en urgenter dan wij vooraf ingeschat hadden. Dat komt onder andere doordat mensen met
een beperking vaak op meerdere vlakken in een afhankelijkheidspositie zitten. Daarmee worden zij met een
optelsom van problemen geconfronteerd.

Werkwijze
Deze schaduwrapportage is gemaakt op basis van inbreng van mensen met een beperking. Samen met de
reguliere rapportage, publiceren wij een versie in vereenvoudigd Nederlands. Het onderzoek en de analyse
is gedaan door ervaren onderzoekers op het gebied van VN-verdragen: Jacqueline Schoonheim en José
Smits, onder regie van de Alliantie. De inhoud van de rapportage is als volgt tot stand gekomen:
●

●

●

●

Na een eerste bronneninventarisatie hebben ongeveer 30 organisaties aanvullende schriftelijke bronnen
ingebracht.
Er hebben negen groepsinterviews plaatsgevonden: met onder andere ouders van kinderen met een
beperking in de schoolleeftijd, mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een visuele
beperking, mensen met een auditieve beperking, mensen met een psychische kwetsbaarheid, mensen
met een licht-verstandelijke beperking, ouderen met een beperking en hun mantelzorgers en met
mensen met een beperking die in een instelling wonen. In totaal hebben ongeveer 60 personen
deelgenomen aan deze groepsinterviews, sommigen op persoonlijke titel en sommigen namens
organisaties.
705 mensen hebben hun persoonlijke verhaal gedeeld in het VN-vertelpunt. Hiervan is een verslag
gemaakt (bijlage I)
623 mensen hebben een enquête ingevuld over wat zij als belangrijkste knelpunten en oplossingen zien.
(bijlage II)

●

●

23 mensen van verschillende organisaties hebben deelgenomen aan een verdiepingsbijeenkomst op
18 september 2019, waarin de tussentijdse resultaten besproken zijn.
38 organisaties hebben hun reactie gegeven op de conceptrapportage waardoor deze verbeterd kon
worden.

Van een aantal specifieke groepen is het helaas niet gelukt om voldoende informatie te verkrijgen:
●
●

vertegenwoordigers van mensen met een beperking van allochtone afkomst;
mensen met een beperking in Caribisch Nederland.

Dit betekent dat hiervoor in de toekomst extra inspanningen nodig zijn.

Leeswijzer
Deze rapportage geeft per artikel van het VN-verdrag Handicap weer hoe mensen met een beperking
hun situatie ervaren. De VN-artikelen gaan onder meer over arbeid, inkomen, onderwijs, wonen,
toegankelijkheid, mobiliteit, rechtspositie, deelname aan de democratie, ondersteuning en zorg. Het
rapport begint met een opsomming van de belangrijkste knelpunten. Deze knelpunten gaan over het
denkkader van de overheid, de gekozen strategie en de uitvoering in de praktijk. Vervolgens wordt per
artikel de stand van zaken beschreven en worden er aan de hand daarvan aanbevelingen gedaan voor het
VN-comité in Genève.

Participatie is geen gunst, maar een mensenrecht
Deze rapportage is met grote zorgvuldigheid opgesteld en met betrokkenheid van mensen op wie het
verdrag van toepassing is. De betrokkenheid van mensen met een beperking is essentieel om het doel
van het VN-verdrag Handicap te kunnen bereiken: gelijkwaardig en volwaardig mee kunnen doen aan de
samenleving, ongeacht iemands beperking of chronische ziekte. Dat is geen gunst, maar een mensenrecht.
Wij hopen dat u in deze rapportage de huidige situatie en knelpunten van mensen met een beperking of
chronische aandoening herkent. Ook hopen wij dat deze rapportage bijdraagt aan het écht in de praktijk
brengen van het VN-verdrag Handicap.
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Organisaties betrokken bij het opstellen
van de rapportage
1 De Alliantie voor Implementatie van het VNverdrag Handicap bestaat uit: Ieder(in)1, MIND Landelijk Platform GGz2, Per Saldo3 en LFB4 en werkt
nauw samen met de Coalitie voor Inclusie. 5 De Alliantie richt zich op de implementatie van het VNverdrag Handicap, treedt op als gesprekspartner
van de overheid inzake het VN-verdrag Handicap
en is betrokken bij het maken van implementatieplannen.

2 Op verzoek van de Alliantie VN-verdrag
Handicap heeft koepelorganisatie Ieder(in) deze
schaduwrapportage opgesteld om de situatie van
mensen met een beperking in Nederland (inclusief het Caribische deel) weer te geven, zodat het
VN-comité kan bepalen in hoeverre de rechten
beschermd door het VN-verdrag Handicap in Nederland geïmplementeerd en gerespecteerd zijn.

Onze grootste beperking
is de niet-aangepaste
samenleving!
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Werkwijze en doel
3 Omdat het een nulmeting betreft wordt gerapporteerd over alle artikelen (1 t/m 33) van het Verdrag. Daar waar de urgentie er om vraagt, krijgen
artikelen meer aandacht.

5 Het primaire doel van de rapportage is om het
VN-comité van aanvullende informatie te voorzien
om bij te dragen aan de dialoog over de rapportage van de overheid met het VN-comité.

4 De ervaringen en kennis van mensen met een
beperking worden centraal gesteld in deze rapportage. Dat betekent dat naast een uitgebreid
literatuuronderzoek en raadpleging bij organisaties uit onze achterban, wij ook meerdere groepsinterviews hebben gehouden met mensen uit vaak
moeilijk te bereiken groepen.6 We hebben meldingen bij het VN-vertelpunt geanalyseerd en een enquête uitgezet bij het ervaringspanel van Ieder(in)
waarop meer dan 600 mensen in een zeer korte
periode reageerden.7 Ook is in september 2019 een
achterbanraadpleging gedaan bij dezelfde organisaties die in het voorjaar van 2018 door de regering
om input gevraagd zijn voor de initiële rapportage
van de Nederlandse staat.

6 Dit is het eerste rapport van de maatschappelijke organisaties (dpo’s) in Nederland. Er is voor
gekozen om niet lang te wachten na de inzending
van de rapportage van de regering (juli 2018) en de
rapportage in december 2018 van het College voor
de Rechten van de Mens, het toezichthoudende
mensenrechteninstituut in Nederland. De rapportage zal kort voor de zitting voor dialoog met de
Nederlandse regering worden geactualiseerd.
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Opsomming belangrijke knelpunten
● Mensen met een beperking en hun organisaties
ervaren bij de overheid een gebrek aan besef van
het verplichtende karakter van het VN-verdrag
Handicap en de wil om instrumenten in te zetten die leiden tot daadwerkelijke verandering. De
regering heeft in de periode tussen 2006 (ondertekening) en 2016 (ratificatie) een groot aantal beleids- en wetswijzigingen doorgevoerd die mensen
met een beperking raken. 8 Er heeft geen systematische toetsing plaatsgevonden (omdat er geen
instrument voor bestaat) om nieuwe wetgeving
te toetsen aan het verdrag. De overheid heeft zich
niet gehouden aan de verplichting om geen nieuw
beleid en wetgeving voor te stellen die leiden tot
een verslechtering van de positie van mensen met
een handicap.
● De regering lijkt nog niet echt kennisgenomen te hebben van het mensenrechtenmodel
van handicap, dat uitgaat van de erkenning dat
mensen weliswaar een beperking kunnen hebben,
maar dat hun handicap mede wordt bepaald door
de belemmeringen (met inbegrip van stereotype
denkbeelden) die bestaan in de samenleving. Door
deze belemmeringen niet aan te pakken kan onder
andere discriminatie blijven bestaan. Het is een
mensenrecht om mee te doen aan de samenleving,
geen gunst.
● Decentralisatie van overheidstaken naar de
gemeenten in 2015 heeft landelijk beleid voor ondersteuning van mensen met een beperking verdeeld over 355 gemeenten. De gemeenten hebben
grote beleidsvrijheid gekregen zonder voldoende
beleidskaders, centrale sturing en effectieve monitoring om te waarborgen dat de lokale overheid
het VN-verdrag Handicap op goede wijze implementeert. De decentralisatie ging gepaard met een
omvangrijke bezuiniging. Er is op alle niveaus van
implementatie onvoldoende deskundigheid en
geen structurele participatiemogelijkheden voor
mensen met een beperking. Daardoor is ondersteuningsbeleid onsamenhangend geworden en
is er sprake van een achteruitgang in rechtspositie
omdat wettelijke rechten veranderden in voorzieningen.9 In verband met eerdere VN-rapportage is
de regering gewaarschuwd dat de centrale overheid verantwoordelijk is en blijft voor implementatie van mensenrechtenverplichtingen bij decentralisatie van zijn taken.10
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● Gemeenten zijn op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet
en Jeugdwet sinds 2016 verplicht om een ‘inclusieagenda’ op te stellen, maar de centrale overheid
stelt geen kaders, geeft geen deadlines voor invoering, monitort niet en legt geen sanctie op voor het
uitblijven van een lokale inclusie-agenda. Tot nu
toe heeft minder dan een kwart van de gemeenten
een inclusie-agenda opgesteld.11

Het implementatieplan van de overheid van
2018, Onbeperkt Meedoen,12 bevat zeven ‘actielijnen’ waardoor het VN-verdrag Handicap geïmplementeerd zal worden. De zeven actielijnen bestrijken niet alle belangrijke thema’s uit het verdrag en
bevatten geen meetbare doelen, geen tijdspad,
geen kwantitatieve monitoring.
●

Participatie van mensen met een beperking en
hun organisaties is onvoldoende gewaarborgd bij
het maken van wetgeving en beleid en bij monitoring. Mensen met een beperking en hun organisaties zijn niet systematisch betrokken bij het ontwikkelen van wetgeving en beleid. Iedere gemeente
is verplicht om te zorgen voor de deelname van
mensen met een beperking in een cliënten- of
Wmo-raad, maar onderzoek laat zien dat mensen
met een beperking vaak ontbreken in deze raden.13
●

● Een verplichting om algemene toegankelijkheid
te bevorderen is neergelegd in de anti-discriminatiewet Wet gelijke behandeling op grond van
handicap en chronische ziekte (Wgbh/cz),14 maar het
begrip toegankelijkheid is niet gedefinieerd. De bepaling is niet meer dan een vage inspanningsplicht
die moeilijk vertaalbaar is in concrete situaties.
● Sinds 2012 is er een halvering van de subsidiering van belangenorganisaties van mensen met
een handicap.15 Dat heeft geleid tot het opheffen
van belangenorganisaties van mensen met een
beperking en het afschaffen van belangrijke voorzieningen zoals de juridische hulpdesk bij koepelorganisatie Ieder(in).
● Verslechtering na ratificatie is zichtbaar bij
inkomenspositie, arbeidsparticipatie en werkloosheid, ondersteuning in participatie in de samenleving en jeugdzorg, verstrekking van hulpmiddelen,
verslechtering op onderwijsterrein, institutionele
zorg en dwangopnames.
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● Het aandeel mensen met een beperking dat
in 2009 in armoede leefde en risico liep op sociale
uitsluiting was 19,5% van de bevolking. Dat aandeel groeide in 2016 naar 24,6%.16 De werkloosheid
onder mensen met een beperking is tussen 2012
en 2016 toegenomen en is meer dan de helft hoger
dan bij mensen zonder een beperking.17 Van de
volwassenen in Nederland heeft 72% een betaalde
baan. Voor mensen met een fysieke beperking ligt
dit percentage slechts op 36%, voor mensen met
psychosociale problemen op 22% en voor mensen
met een verstandelijke beperking op 21%.18 Van
volwassen mensen met autisme heeft 45% een betaalde baan.19 De arbeidsparticipatie van vrouwen
met een beperking is lager dan die van mannen
met een beperking.

Er is geen doelgericht de-institutionaliserings
beleid. Er wonen 300.000 mensen met een beperking in zorginstellingen en tussen 2015 en 2017
steeg dat aantal onder mensen jonger dan 65 jaar
van 0,69% naar 0,71%. 20
●

● Op specifieke terreinen faciliteert de overheid
exclusie en negeert zo de beginselen van het
VN-verdrag Handicap. Dat geldt voor de Wet
verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
en de Wet zorg en dwang. Deze wetten maken gedwongen plaatsing in instellingen of gedwongen
behandeling mogelijk. De overheid ondermijnt
met deze regelingen het doel van een inclusieve
samenleving, biedt onvoldoende ruimte voor alternatieve zorg en ondersteuning in de samenleving
waardoor de toevlucht tot dwang in feite gestimuleerd wordt. De aanvragen voor gedwongen
opnames zijn verdubbeld van 14.924 in 2003 tot
28.616 in 2018. 21

● Monitoring wordt bemoeilijkt door gebrekkige informatieverzameling door de overheid en
onvoldoende betrokkenheid bij mensen zelf bij
monitoring in het algemeen. Ook bij het College
voor de Rechten van de Mens ontbreekt structurele participatie van mensen met een beperking.
● De regering geeft geen gehoor aan de door
andere Verdragsorganen van de VN gedane
opdrachten die strekken tot intensivering van
de mensenrechtelijke bescherming in de overzeese gebiedsdelen en in alle gemeenten. 24 Deze
verplichting omvat het beschikbaar stellen van voldoende middelen aan gemeenten, het zorgdragen
voor voldoende deskundigheid en eventueel richtlijnen. Het niet voldoen aan deze verplichtingen
verhindert de implementatie van het VN-verdrag
Handicap en kan zelfs leiden tot verslechtering.
● Door de verplichtingen van het verdrag te vertalen in vrijblijvende ‘actielijnen’ en programma’s,
onderkent de regering onvoldoende het bindend
karakter van verdragen en de daarin opgenomen
verplichtingen: bij alle hervormingen van wetgeving en beleid, ook in het sociale domein, dient
daarom getoetst te worden aan deze verplichtingen. Het VN-comité inzake economische, sociale en
culturele rechten heeft dit al in 2017 vastgesteld. 25

Het onderwijssysteem is niet gericht op
transformatie van een tweesporensysteem tot
één systeem voor inclusief onderwijs. Het huidige
onderwijssysteem Passend onderwijs, ingevoerd
in 2015, heeft niet de doelstelling om een inclusief
onderwijssysteem te creëren. De instroom in speciaal onderwijs onder jonge kinderen stijgt,22 en in
2019 zijn wachtlijsten ontstaan voor het speciaal
onderwijs. 23 Het aantal kinderen dat vanwege hun
beperking buitengesloten is van het schoolsysteem is gegroeid van 3.317 in 2011 naar 5.576 in
2018.
●
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Commentaar op
verdragsartikelen
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Artikelen 1 t/m 4

Algemene beginselen van het VN-verdrag
Handicap
1-4.1 De Nederlandse taal kent geen duidelijke
begripsomschrijving voor de term handicap.
Handicap wordt gezien als een belemmering
of beperking die gelokaliseerd is in de persoon,
zonder daarbij de obstakels opgeworpen door de
omgeving in beschouwing te nemen. Dit is in lijn
met het medisch model van kijken naar handicap.
Dit maakt handelen conform de doelstelling van
het VN-verdrag Handicap moeizaam, omdat men
steeds denkt in termen van liefdadigheid en gunst
en het beheersen van kosten, in plaats van rechten
en volwaardig deelname aan de samenleving.
1-4.2 De Nederlandse Gebarentaal (NGT) is niet
erkend als een officiële taal in Nederland, wat het
leven voor doven en slechthorenden onnodig
bemoeilijkt. Ondertiteling is niet als regel beschikbaar. 26 Ook braille is lang niet overal beschikbaar.
1-4.3 De algemene verplichtingen van artikel 4
worden niet nageleefd. Over maatregelen die
genomen moeten worden om alle vormen van
discriminatie op grond van handicap op te heffen
zodat mensen met een beperking ten volle van
hun rechten kunnen genieten, het volgende:
1-4.3.1 Er is geen antidiscriminatiebepaling in het
Caribische deel van Nederland. 27 Inwoners van de
BES-eilanden kunnen geen beroep doen op de Wet
gelijke behandeling handicap en chronische ziekte
(Wgbh/cz). Bewoners met een beperking melden
dat er geen enkel middel is om het uitblijven van
voorzieningen aan te vechten.
1-4.3.2 De bepaling opgenomen in de Wgbh/cz,
art. 2a, om ‘algemene toegankelijkheid’ geleidelijk
te bevorderen is een inspanningsverplichting en
heeft in de praktijk weinig betekenis. 28 De inhoud
van de verplichting is in specifieke gevallen onduidelijk en daardoor niet afdwingbaar.
1-4.3.3 Het begrip ‘universal design’ komt niet terug in beleidsstukken van de regering en wordt in
de praktijk niet toegepast, laat staan verplicht, bij
het ontwerpen van gebouwen, goederen en diensten, en ook niet in communicatiematerialen van
overheid. De overheid investeert niet in onderzoek
om het begrip ‘universal design’ te begrijpen en in
te bedden in de samenleving.
1-4.3.4 Bij formulering van nieuwe wet- en regelgeving wordt niet systematisch getoetst aan het
VN–verdrag Handicap. Wel zien we dat nieuwe
wetten incidenteel een paragraaf wijden aan het
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VN-verdrag Handicap. Daarbij wordt het verdrag
plichtmatig en onzorgvuldig aangehaald.
1-4.4 De progressieve realisatie van de rechten
neergelegd in het VN-verdrag Handicap wordt
bemoeilijkt omdat de regering onvoldoende de
doelen vaststelt die nagestreefd moeten worden.
Zonder deze doelen kunnen hulpbronnen niet
systematisch en naar vermogen aangeboord worden. Zonder een duidelijke nullijn en per domein
vastgestelde doelen conform het VN-verdrag
Handicap (zoals het doel een inclusief onderwijssysteem te realiseren, of het doel om toegankelijke gebouwen te realiseren), is het onmogelijk
de mate van implementatie vast te stellen en te
sturen op voortgang.
1-4.5 Het implementatieplan Onbeperkt meedoen
tezamen met het Besluit toegankelijkheid heeft een
breed geformuleerde, weinig concrete doelstelling.
Het doel wordt geformuleerd als het ‘bevorderen
van inclusie en participatie van mensen met een
handicap in een samenleving waarin non-discriminatie, gelijke kansen, toegankelijkheid en respect
voor inherente waardigheid en persoonlijke
autonomie algemene beginselen zijn’. Op deelterreinen is incidenteel een iets meer uitgewerkt doel
geformuleerd maar ook die blijven vaag, zoals op
onderwijsterrein: ‘het versterken van samenwerking tussen speciaal en regulier onderwijs’ en het
bieden van ‘meer onderwijs’ aan kinderen met een
beperking die nu alleen zorg ontvangen.
1-4.6 Het Besluit toegankelijkheid lijkt een rem te
zetten op het opleggen van scherpe toegankelijkheidseisen. De regering legt in het Besluit toegankelijkheid namelijk vast dat in sectoren eventuele
nieuwe toegankelijkheidseisen niet verder mogen
gaan dan is vastgelegd in bestaande wet- en regelgeving, zoals in het Bouwbesluit.
1-4.7 Door de decentralisatie spelen gemeenten een grote rol bij het implementeren van het
VN-verdrag Handicap. Ze zijn verplicht een lokale
inclusie-agenda op te stellen. Een aanzienlijk deel
van de 355 gemeenten heeft geen inclusie-agenda
opgesteld. De praktijk leert dat gemeenten die wel
een inclusie-agenda ontwikkelen een eigen invulling geven waarbij ze zich beperkt richten op een
of enkele terreinen, dus bij voorbeeld alleen op
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toegankelijkheid van de fysieke omgeving of alleen
letten op het sociaal domein of zich überhaupt
niet richten op mensen met een beperking. 29 Ook
ontbreekt het aan participatie van mensen met
een beperking en hun organisaties bij het maken
van beleid op lokaal niveau. 30

Aanbevelingen artikelen 1 t/m 4

● Neem initiatief in het Caribische deel van
Nederland en werk met organisaties van mensen
met een beperking en het lokale bestuursorgaan
om het opstellen van actieplannen om implementatie van het VN-verdrag Handicap op de
BES-eilanden op gang te krijgen, inclusief wettelijke mogelijkheden om discriminatie op grond
van handicap aan te kaarten.

Stel minimumeisen en kaders voor de lokale
inclusie-agenda die wordt verwacht van gemeenten en koppel voortgangrapportage daarover
aan het coördinatiepunt binnen VWS.
●

● Verplicht beleidsmakers en ambtenaren
om training te volgen in ‘disability awareness’
waarbij mede door verschillende soorten ervaringsdeskundigen uitgelegd wordt hoe het
mensenrechtenmodel van handicap in elkaar
steekt, inclusief het besef dat handicap maar één
aspect van de mens is en gezien hoort te worden
naast andere lagen van identiteit, zoals gender,
leeftijd, culturele achtergrond, afkomst, aard van
beperking en seksuele oriëntatie.

● Organiseer en ontwikkel een model op basis
van een analyse van General Comment 7 over
participatie hoe mensen met een beperking en
hun organisaties op gemeentelijk, provinciaal en
Rijksniveau beter en effectiever in de beleidscyclus kunnen participeren.

Verplicht het stellen van meetbare doelen bij
het opstellen van acties om tot implementatie te
komen. Dit vereist een nulmeting van het niveau
van participatie en/of toegankelijkheid en de
kwantitatieve verbetering die nagestreefd wordt
binnen een bepaald periode. Zorg voor een
openbaar monitoringmechanisme dat regelmatig terugkoppelt naar het coördinatiepunt bij de
regering.
●

● Maak van de algemene toegankelijkheidverplichting opgenomen in art. 2a Wgbh/cz, een
resultaatverplichting, zodat gemeten kan worden of en hoe een bedrijf of andere organisatie
vorderingen maakt bij het slechten van barrières
voor mensen met een beperking. Dit vereist een
definitie van toegankelijkheid waaraan getoetst
kan worden.
● Erken de Nederlandse Gebarentaal als officiële
taal zodat mensen met een auditieve beperking
erkenning krijgen voor hun identiteit en taligheid.

Stel ondertiteling verplicht bij voorlichtings-,
leer- en amusementsproducties.
●

● Maak informatie in het publieke domein beschikbaar in braille.
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Artikel 5

Gelijkheid en non-discriminatie
5.1
Artikel 1 van de Grondwet kent een algemeen verbod op discriminatie maar handicap is
daarin niet als grond opgenomen. De regering
kondigde in 2017 aan de grond handicap toe te
voegen aan Artikel 1 van de Grondwet maar heeft
sindsdien geen actie ondernomen.
5.2
Beleidsmakers, overheden en belangenorganisaties hebben geen aandacht voor intersectionaliteit. Hierdoor is zeer weinig informatie
beschikbaar is over hoe mensen uit minderheden
in Nederland handicap ervaren. De visie van ‘inclusieve gelijkheid’ krijgt nog geen voet aan de grond
5.3
De Wet gelijke behandeling op grond van
handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) verbiedt
directe en indirecte discriminatie op de volgende
terreinen: arbeid, onderwijs, wonen, openbaar vervoer en het aanbieden van goederen en diensten.
Overheidshandelen valt niet onder de werking
van de Wgbh/cz, wat het onmogelijk maakt om
gemeentes aan te spreken op discriminerende
handelingen zoals het wel of niet toekennen van
ondersteuning. Het Caribische deel van Nederland
is buitengesloten van toepassing van het Wgbh/cz
en kent geen andere anti-discriminatiebescherming.
5.4
Een uitzondering op het discriminatieverbod van het Wgbh/cz31 wordt gemaakt voor het
speciaal onderwijs. 32 De uitzonderingsbepaling in
de Wgbh/cz bestempelt daarmee het bieden van
speciaal onderwijs als niet discriminatoir, wat op
gespannen voet staat met het VN-verdrag Handicap en General Comment 4. 33

expliciet formuleren van hun klacht als discriminatieklacht op grond van handicap. 35 Mensen zijn
ook bang voor de negatieve gevolgen voor hun
rechtspositie door het indienen van een klacht. Het
College voor de Rechten van de Mens kan niet oordelen over het handelen van ambtenaren, omdat
ambtenaren uitgezonderd zijn van deze wet, terwijl het handelen van ambtenaren in het dagelijkse
leven een grote bron van ergernis is. Het strafrecht
kent mogelijkheden discriminatie op grond van
handicap aan te klagen, maar deze mogelijkheid is
amper bekend en justitie vervolgt niet. 36

Aanbevelingen artikel 5
●

Ratificeer het facultatieve protocol.

Maak van de inspanningsverplichting van art.
2a Wgbh/cz een resultaatverplichting.
●

● Neem wetgeving aan dat binnen het Caribische deel van Nederland discriminatie op grond
van handicap verbiedt.
● Schrap de uitzonderingsbepaling in de Wgbh/
cz voor het aanbieden van speciaal onderwijs.
● Verruim klachtmogelijkheden om eenzijdig
overheidshandelen te laten beoordelen door het
College voor de Rechten van de Mens.
● Neem handicap op als grond in Artikel 1 van
de Grondwet.

●

Schaf de loondispensatieregeling Wajong af.

In de Wet arbeidsongeschiktheidsvoor5.5
zieningen jonggehandicapten (Wajong) is het
een werkgever toegestaan een werknemer die
vanwege een beperking tenminste 25% lagere arbeidsproductiviteit heeft dan collega’s, tenminste
25% minder te betalen dan het wettelijk minimumuurloon. 34 Dit is ongelijke beloning op grond van
handicap.
5.6
Klachtmogelijkheden over discriminatie
zijn beperkt. Veel mensen met een beperking
vinden het moeilijk de stap te zetten om een klacht
in te dienen bij het College voor de Rechten van
de Mens. In de praktijk worden klachten afgewezen omdat mensen niet altijd vaardig zijn in het
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Artikel 6

Vrouwen met een beperking
6.1
Het risico op armoede en sociale uitsluiting
bij vrouwen met een beperking is in Nederland
sinds 2012 toegenomen van 21,1% naar 24,9% in
2016. 37 Het risico op armoede en sociale uitsluiting
is onder vrouwen met een beperking hoger en
meer toegenomen dan bij vrouwen zonder beperking, 14,3% in 2012 en 14,4% in 2016, en hoger dan
onder mannen (10,7% in 2012 en 11,7% in 2016).

Aanbevelingen artikel 6
Stap af van een gender-neutrale houding
rondom handicap zodat rekening gehouden
wordt met de mogelijk ergere effecten voor
vrouwen met een beperking.
●

● Toets alle inkomens- en arbeidsmaatregelen
op indirect onderscheid naar geslacht.

6.2
De werkloosheid onder vrouwen met een
beperking is sinds 2012 toegenomen van 7,8% naar
10,7% in 2016. 38 De werkloosheid onder vrouwen
met een beperking is ruim tweemaal zo hoog als
onder vrouwen zonder beperking (2,8% in 2012 en
5,3% in 2016) en ruim tweemaal zo hoog als onder
het gemiddelde van de bevolking (4,2% in 2012 en
5,1% in 2016). 39
6.3
De arbeidsparticipatie van vrouwen met
een beperking is sinds 201240 toegenomen van
52,8% naar 54,7% in 2016.41 De arbeidsparticipatie
van vrouwen met een beperking is belangrijk lager
dan die van mannen met een beperking (65% in
2012 en 66% in 2016) en ook lager dan de arbeidsparticipatie van de Nederlandse bevolking (76,6%
in 2012 en 84,6% in 2016).
6.4
Vrouwen met een beperking zijn vaker
getroffen door seksueel geweld dan vrouwen
zonder een beperking en dan mannen met een
beperking.42
6.5
De toegang tot gezondheidszorg is moeilijk voor dakloze vrouwen en het aantal daklozen
is sterk gegroeid de afgelopen jaren (van 17.000 in
2009 naar 31.000 in 2017), vooral door de toename
van mensen met een psychiatrische problematiek
of licht verstandelijke beperking.43

Heb begrip,
oordeel
niet. Maar
denk met
me mee in
oplossingen.

6.6
Er is geen organisatie in Nederland die
specifiek gericht is op vrouwen met een beperking,
of op vrouwen van kleur met een beperking. Dit
wordt gesignaleerd als een gemis.44
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Artikel 7

Kinderen met een beperking
7.1
Geschat wordt dat 375.000 kinderen en jongeren in Nederland een beperking of chronische
aandoening hebben.45 De toegang tot adequate
jeugdhulp en tot ambulante zorg, ondersteuning
en respijtzorg voor kinderen is verslechterd sinds
de ratificatie van het VN-verdrag Handicap.46 De
verslechtering wordt toegeschreven aan de decentralisatie van de jeugdhulp naar gemeenten die in
2015 plaatsvond.47 Daardoor ontbreken heldere
doelstellingen, beleidskaders en voldoende middelen. Gemeenten richten zich op de grotere groep
kinderen met opvoedproblemen en bezuinigen
op zorg en ondersteuning voor kinderen met een
beperking.48 Evaluatie van de Jeugdwet in 2018
beschrijft de transitie naar gemeenten voor de verantwoordelijkheid van zorgtaken.49 Kwetsbare ouders hebben veel moeite om toegang tot de hulpverlening te vinden. 50 Ouders van kinderen met
een handicap melden dat het erg moeilijk is om
aan specialistische hulp te komen. 51 De Jeugdwet
gaat uit van het medisch model, door een nadruk
te leggen op herstel, preventie, ‘eigen kracht’ en
‘probleem-oplossend vermogen’ van kinderen en
jeugdigen en hun ouders, wat voorbij gaat aan de
aard van een levenslange en levensbrede beperking en aanhoudende ondersteuningsbehoefte.

7.5
Kinderen in de jeugdzorg worden onvoldoende beschermd tegen geweld. Kinderen in
pleeggezinnen en in gesloten opvang hebben
vaker te maken met meerdere vormen van geweld
en met personeel dat onvoldoende geprofessionaliseerd is om kinderen te beschermen. 56
Voor kinderen met een handicap in asiel7.6
zoekerscentra wordt het recht op toegang tot
gezondheidszorg onvoldoende nageleefd, onder
meer door frequente verhuizingen. 57

Aanbevelingen artikel 7
● Formuleer in het jeugdbeleid het mensenrechtenmodel van handicap waarbij voor kinderen met een handicap een levenslang en levensbreed recht op ondersteuning wordt vastgelegd.
● Voer de aanbevelingen van de Commissie de
Winter58 over de jeudgzorg uit, met specifieke
aandacht voor kinderen met een beperking.
● Sluit gesloten opvang voor kinderen met een
beperking.

7.2
Duizenden kinderen met een beperking
in Nederland gaan niet naar school vanwege hun
beperking en het merendeel van kinderen met
een beperking is aangewezen op aparte speciale
scholen. Zie artikel 24.
7.3
Kinderen die het slachtoffer zijn van
seksueel geweld worden vaak in gesloten opvang
geplaatst, in het bijzonder wanneer het slachtoffer
een meisje is. Een aanzienlijk deel van de kinderen
in gesloten opvang heeft een (lichte of matige)
verstandelijke beperking. 52 Het VN-comité voor het
VN-verdrag tegen marteling (CAT) uit haar zorgen
over de behandeling van kinderen in gesloten
jeugdzorginstellingen. 53
7.4
Dove en slechthorende kinderen die niet
vanaf de babytijd in aanraking komen met Nederlands Gebarentaal (NGT) houden levenslang een
taal-, ontwikkelings- en daardoor participatieachterstand. 54 Horende ouders krijgen niet de noodzakelijke ondersteuning in het leren en aanbieden
van NGT en dit wordt bemoeilijkt door het uitblijven van erkenning van het NGT als officiële taal. 55
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Artikel 8

Bevordering van bewustwording
8.1
Ondanks meerdere publieke bewustwordingscampagnes lopen mensen met een beperking of chronische aandoening tegen onbegrip en
stigma aan. Een aantal hardnekkige en schadelijke
stereotype opvattingen dient specifiek aandacht
te krijgen, zoals bijvoorbeeld de opvatting dat
mensen met een beperking ‘gevaarlijk’ zouden zijn
of dat inclusie een ‘overbelasting’ van de samenleving zou zijn. Overheidscampagnes slagen er niet
in hierin verandering te brengen, vaak omdat zij
zelf stereotype beelden neerzetten van mensen
met een beperking. Daarnaast is er geen beleid
om te voorkomen dat in media-uitingen, inclusief
advertenties, stereotypische en vaak denigrerende
beelden worden gebruikt. 59
8.2
Van groot belang is dat een omslag wordt
gemaakt van het medisch model-denken naar het
mensenrechtenmodel en dat stigma wordt aangepakt als een kwestie van discriminatie. Mensen met
een beperking weten vaak niet dat ze zich teweer
kunnen stellen door een klacht in te dienen bij het
College voor de Rechten van de Mens.

Aanbevelingen artikel 8
Bevorder onderzoek naar hoe stereotypering
en stigma zich uiten in en leiden tot discriminatoire handelingen.
●

Creëer en faciliteer actieve training voor
overheidspersoneel, rechters en advocaten,
architecten, ontwerpers, onderwijspersoneel
en anderen die te maken hebben met beleid en
ondersteuning voor mensen met een beperking
in het verschil tussen het medisch model en het
mensenrechtenmodel, alsmede in de beginselen
en normen van het VN-verdrag Handicap.
●

● Ontwikkel screening op stereotype beelden
in mediauitingen, trainingen voor iedereen,
onderwijsmateriaal en voorlichting om duidelijk
te maken hoe stereotype beelden eruit zien.
● Stimuleer dat in media-uitingen mensen met
een beperking een rol spelen: als acteur, spreker,
columnist en dergelijke.

8.3
Erkenning van handicap als een aspect van
menselijke diversiteit is een belangrijk doel. De
overheid kan dat uitdragen op verschillende terreinen: media, werk, zorg, wonen, onderwijs en bij
jongeren.
8.4
Het raadplegen van mensen met een
beperking en hun organisaties bij het maken van
beleid en het inzetten van mensen met een beperking bij trainingen van professionals en andere
groepen zijn noodzakelijk in bewustwordingscampagnes.
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Artikel 9

Toegankelijkheid
Wat betreft toegankelijkheid van
gebouwen en omgeving
9.1
Regelgeving met eisen aan toegankelijkheid, vastgelegd in het Bouwbesluit,60 is sinds 2003
eerder afgezwakt dan versterkt. Het Bouwbesluit
201261 is niet in overeenstemming met het VNverdrag Handicap omdat het niet bewerkstelligt
dat personen met een beperking zelfstandig en
integraal gebruik kunnen maken van gebouwen. In
2016 was de regering van plan toegankelijkheidseisen in het Bouwbesluit af te zwakken.62
Voor woningen en appartementen gelden,
9.2
buiten de gemeenschappelijke ruimten om, geen
toegankelijkheidseisen anders dan dat de drempel
voor een ingang niet hoger dan 20 millimeter mag
zijn. De regering wees in juni 2019 het introduceren van toegankelijkheidseisen voor nieuwbouwappartementen af omdat een onderzoek aangaf
dat 75% van potentiële woningzoekenden geen
handicap heeft en daarom een toegankelijke
variant van een nieuwbouwappartement negatief
waardeert.63
9.3
De verplichte buitenruimte voor zorgwoningen64 is in 2015 uit het Bouwbesluit geschrapt.
Die discriminatie ten opzichte van andere woningen is nog niet hersteld.65
9.4
Er zijn te weinig openbaar toegankelijke
toiletruimten die mogelijkheid tot liggende verzorging bieden.
9.5
Mensen met visuele en andere beperkingen melden dat straten vaker als ‘shared space’
worden ingericht waarbij geen onderscheid meer
is tussen trottoir, oversteekplaatsen en autowegen, waardoor er voor hen geen afgeschermde
veilige zones meer zijn.66 Ze mijden het uitgaan in
publieke ruimtes uit angst aangereden te worden
en melden dit als grote zorg.67

Wat betreft media en
overheidscommunicatie
9.6
De Mediawet schrijft voor dat 95% van
tv-programma’s van publieke omroepen en 50%
van tv-programma’s van commerciële omroepen
worden ondertiteld voor mensen die doof zijn of
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slechthorend.68 Organisaties van doven rapporteren over de slechte kwaliteit van ondertiteling.69
Er is geen wettelijk voorschrift voor inzet van een
gebarentolk bij nieuwsvoorziening en overheidscommunicatie. Mensen die doof zijn ondervinden
dat gebarentolk, schrijftolken of schrijfapparatuur
niet standaard beschikbaar is bij overheidsloketten, rechtbanken of andere belangrijke publieke
diensten. Iemand die dergelijke hulp nodig heeft,
moet dat zelf regelen. Inzet van een tolk moet
worden afgewogen; er is recht op inzet van een gebarentolk voor slechts 30 uur per jaar (buiten inzet
van een tolk in het onderwijs en betaald werk).70
9.7
Telefonie, inclusief het noodnummer 112, is
toegankelijk gemaakt door een tekst en beeldbemiddelingsdienst voor doven en slechthorenden
en mensen met een spraakstoornis. Wie wil kan
via een speciale app berichten versturen of een
gebarentolk inschakelen voor telefoongesprekken.
Deze dienst is gratis voor mensen met een indicatie. Gerapporteerd wordt dat mensen die stotteren
er geen gebruik van kunnen maken.71 Websites van
bedrijven die goederen en diensten aanbieden
(webwinkels, aanbieders van reizen, energiebedrijven en dergelijke), zijn niet goed toegankelijk,
bleek in 2016 en in 2018.72

Wat betreft openbaar vervoer
9.8
Wettelijke regels gesteld in 2011 stellen
doelen om het openbaar vervoer toegankelijk te
maken volgens een gedetailleerd tijdschema.73 Alle
treinstations, bussen, tram en metrohaltes zouden
nu toegankelijk moeten zijn. De doelen zijn echter
niet volledig gehaald74 waardoor een belangrijk
deel van de stations, bussen, tram- en metrohaltes
niet toegankelijk zijn. Ook blijkt dat in toegankelijk
gemaakte stations de perrons vaak niet aansluiten
bij de instaphoogte. Reizigers met een beperking
kunnen instaphulp reserveren. Dat is beschikbaar op slechts een kwart van alle treinstations.75
Volgens de huidige planning zijn treinstations pas
vanaf 2030 zelfstandig toegankelijk en de treinen
pas in 2045. Toegankelijkheid van busvervoer blijkt
slecht. Mensen met een beperking melden dat
chauffeurs hen voorbijrijden omdat chauffeurs niet
assisteren met instappen of omdat de lift stuk is.
Onderzoek door het het College voor de Rechten
van de Mens bevestigt dat liften in een kwart van
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de bussen stuk zijn en dat chauffeurs vaak niet willen helpen.76
9.9
Bij aanbestedingen van openbaar vervoer
door provinciale of lokale overheid, blijkt dat toegankelijkheidseisen lager mogen zijn dan de eisen
die de landelijke overheid stelt. Een klacht tegen
een vervoerder bij het College voor de Rechten van
de Mens over het ontbreken van een voorziening
in treinen op een bepaald traject werd afgewezen
omdat de voorziening niet was opgenomen in
de aanbestedingsvoorwaarden.77 Gemeenten en
provincies dienen bij aanbestedingen te letten
op toegankelijkheid maar de landelijke overheid
controleert daar niet op.
9.10 Een handboek over toegankelijk bouwen
dat wordt gebruikt in opleidingen voor ontwerpers
en architecten78 wordt niet verplicht gesteld in de
praktijk.79 In opleidingen (bouwkunde, vervoer, telecommunicatie, IT) wordt niet verplicht aandacht
besteed aan toegankelijkheid.

Aanbevelingen artikel 9
Ontwikkel implementatie indicatoren voor
de bouwsector zodat inzichtelijk wordt hoeveel
nieuwe en oude gebouwen toegankelijk zijn.
●

Voer landelijke toegankelijkheidseisen in
voor nieuwbouwappartementen.
●

● Scherp landelijke toegankelijkheidseisen
aan voor nieuwe gebouwen die voor het publiek
toegankelijk zijn.
● Voer landelijke toegankelijkheidseisen in bij
verbouwingen waarvoor vergunning vereist is
van bestaande voor publiek toegankelijke gebouwen.

doelmatige manier kunnen worden verbeterd
voor diverse groepen gebruikers met een handicap en op diverse terreinen: digitale media,
gebouwen, gebouwde omgeving, vervoer, vrijetijdsvoorzieningen (parken, theaters, festivals)
en stel die kennis op een toegankelijke manier
ter beschikking. Stel bij aanbestedingen door de
overheid verplicht dat van deze kennis gebruik
gemaakt wordt.
Verplicht beroepsopleidingen in relevante
sectoren om structureel en in samenwerking met
ervaringsdeskundigen aandacht te besteden aan
toegankelijkheid en bruikbaarheid voor mensen
met een beperking.
●

● Omdat ontwerp, aanbestedingen, vergunningverlening voor gebouwen, openbaar vervoer,
inrichting van openbare ruimten en wegen en
evenementen op lokaal of provinciaal niveau
worden uitgevoerd door de lagere overheid
(gemeenten en provincies) en bedrijfsleven, en
beleidsvrijheid niet mag leiden tot het negeren
van toegankelijkheidsvereisten, is het noodzakelijk dat de landelijke overheid actief landelijke
voorschriften opstelt, beleid coördineert en
monitort op uitkomsten. Een voorschrift kan zijn
dat gemeenten bij het formuleren van een lokale
omgevingsvisie, verplicht concrete doelstellingen
opneemt voor het realiseren van voldoende toegankelijke woningen, een toegankelijke openbare ruimte waarin mensen met rollator of rolstoel
zich kunnen voortbewegen en mensen die blind
zijn zich veilig voelen; betere toegankelijkheid
en bruikbaarheid van gebouwen, speelplekken
ingericht met speeltoestellen voor kinderen met
en zonder beperking, voldoende beschikbaarheid
van openbare toegankelijke toiletten, vermijden
van shared spaces, informatie over omgevingsplannen/bestemmingsplannen en bouwplannen
die niet alleen digitaal maar ook op een andere
wijze beschikbaar en toegankelijk is. 80

Voer landelijke kaders in voor de verwezenlijking van de verplichtingen van het VN-verdrag
Handicap bij decentralisatie van bevoegdheiden
op de door het verdrag bestreken aspecten van
toegankelijkheid.
●

● Inventariseer systematisch en op landelijk
niveau met (ervarings)deskundigen en technici,
hoe toegankelijkheid en bruikbaarheid op een
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Artikel 10

Recht op leven
10.1 Door landelijke screening en onderzoek op
Downsyndroom ervaren ouders maatschappelijke
druk om te aborteren als de vrucht Downsyndroom
heeft. 81
10.2 In de euthanasiewetgeving schuilt gevaar
dat wordt geconcludeerd dat sprake is van uitzichtloos lijden omdat verzoekers een ernstige beperking hebben82 of dat te lichtvaardig wordt beoordeeld of mensen met een verstandelijke beperking
weloverwogen hebben kunnen beslissen. Uit onderzoek naar gevallen van euthanasie in Nederland
bij mensen met een verstandelijke beperking en
autisme is gebleken dat artsen weinig tijd hebben
om goed contact te maken om te beoordelen of
aan de randvoorwaarden is voldaan. 83

Aanbevelingen artikel 10
Zorg voor toegankelijke informatie voor
zwangeren die prenatale screening krijgen
aangeboden, waarin wordt uitgedragen dat het
hebben van een beperking op zichzelf niets zegt
over ervaren kwaliteit van leven.
●

Geef ruimte aan zwangeren om geïnformeerde keuzen te kunnen maken. In de uitleg
over handelingsopties hoort uitdragen van de
zwangerschap als eerste te worden genoemd.

●

● Instrueer artsen die euthanasieverzoeken
beoordelen dat het hebben van een levenslange
beperking, zoals een verstandelijke handicap
of autisme niet verbonden kan worden met het
euthanasiecriterium ‘ondraaglijk, uitzichtloos
lijden‘ en daarmee op zichzelf geen reden kan
zijn een euthanasieverzoek in te willigen.

Eerst ben ik mens!
En toevallig heb ik een
handicap.
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Artikel 11

Risicovolle situaties en humanitaire
noodsituaties
11.1
Crisiscommunicatie is niet goed geregeld. Na een dodelijke schietpartij op een tram
in Utrecht op 17 maart 2019 werden doven en
slechthorenden niet op de hoogte gebracht van
het gevaar omdat bij televisieuitzendingen niet
standaard een tolk is aangesteld. Er was geen gebarentolk noch ondertiteling om het nieuws in de
crisissituatie te vertalen.84
11.2 Het alarmnummer 112 is niet toegankelijk
voor iedereen.85 Het nummer is gevoelig voor storingen als rechtstreeks wordt opgebeld met Total
Conversation86 en het nummer is niet 24/7 beschikbaar in gebarentaal. 87

Aanbevelingen artikel 11
Verplicht gebarentolken bij nationale nieuwsuitzendingen en bij crisiscommunicatie in geval
van calamiteiten.

●

● Verbeter alarmnummer 112 zodat het stabiel
is, 24/7 bereikbaar en toegankelijk voor mensen
met een spraakprobleem.
● Verplicht veilige ontsnappingsmogelijkheden
bij brand en andere noodsituaties voor mensen
met een beperking.

11.3 Bij ontruimingen en noodstituaties blijkt
dat geen of onvoldoende rekening wordt gehouden met aanwezigheid van mensen met beperkingen; denk aan het ontbreken van vluchtwegen
voor mensen die minder mobiel zijn; onzichtbaarheid van nooduitgangen voor visueel gehandicapten en het ontbreken van signaleringsmogelijkheden voor doven en slechthorenden.
11.4 Een goed voorbeeld van het crisiscommunicatie bij calamiteiten en natuurrampen is het
ontwikkelen van NL-Alert, waarbij het Ministerie
van Justitie en Veiligheid vanaf het begin van het
ontwikkelen van een toegankelijke app mensen
met een beperking heeft betrokken.
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Artikel 12

Gelijkheid voor de wet
Aanbevelingen artikel 12

12.1 Nederland heeft bij artikel 12 een interpretatieve verklaring bij afgelegd om het mogelijk te
blijven maken de gelijkheid van mensen in te perken door onvrijwillige maatregelen op te leggen.

Trek de interpretatieve verklaring bij artikel
12 in.

12.2 Bij instelling van een vorm van bewind in
Nederland – curatele, een bewind of een mentorschap (cbm) – komt van rechtswege handelingsonbekwaamheid of onbevoegdheid tot stand. 88 In de
cbm-wetgeving wordt supported decisonmaking
wordt niet verplichtgesteld.

● De onvrijwillige vormen van curatele, bewind
en mentorschap moeten uitgebannen worden,
en passende ondersteuning moet gerealiseerd
worden in lijn met de wil, wensen en voorkeuren
van de persoon. Investeer in ‘supported decisionmaking’.

12.3 Begrippen als ‘handelingsonbekwaam’,
‘wilsonbekwaam’ of ‘oordeelsonbekwaam’ ontspringen uit het medisch model-denken en worden gebruikt als ‘poort-begrippen’ in wetgeving
voor toegang tot regelingen ter ondersteuning van
de zeggenschap.

● Stigmatiserende begrippen als ‘handelingsonbekwaam’, ‘wilsonbekwaam’ of ‘oordeelsonbekwaam’ dienen vervangen te worden door begrippen in lijn met de geest van het VN-verdrag
Handicap, gericht op inclusie.

●

Er moet onderscheid gemaakt worden in
terminologie tussen maatregelen die gebaseerd
zijn op vrije keuze en opgelegde onvrijwillige
maatregelen.
●

12.4 Personen met beperkingen ervaren de onvrijwillige onteigening en overname van zeggenschap als een last en vrijheidsbeperking. Mensen
met een verstandelijke beperking in instellingen
kunnen veel last hebben van het onder curatele
staan. Mensen die vrij komen na jaren lang in een
instelling gewoond te hebben, melden dat zij zich
‘herboren voelen’ als zij eigen handelingen kunnen
uitvoeren.89
12.5 De Wet verplichte ggz en de Wet zorg en
dwang zijn aangenomen nadat het VN-verdrag
Handicap reeds geratificeerd was. Het is niet
duidelijk hoe en of de wetsvoorstellen getoetst zijn
aan het verdrag.
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● Pas de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en
dwang aan in lijn met het VN-verdrag Handicap.

Stel een moratorium in waarbij geen nieuwe
dwangtoepassing meer gestart mag worden en
maak budget beschikbaar om per direct passende ondersteuning op maat te realiseren.
●

● Geef ervaringsdeskundigen een cruciale stem
bij innovatie.
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Artikel 13

Toegang tot de rechter
13.1 Er bestaan zorgen over de positie van mensen met een beperking in strafrechtelijke procedures.90 Het gaat om gebrek aan ondersteuning, zoals
inzet van gebarentolken, het voorzien van begrijpelijke informatie en dergelijke.
13.2 Het College voor de Rechten van de Mens
heeft de bevoegdheid om een rechterlijke uitspraak te vorderen of een gedraging in strijd is met
het Wgbh/cz.91 Van deze procesbevoegdheid heeft
het College pas in augustus 2019 voor het eerst
gebruik gemaakt (op een andere grond dan handicap).92 Mensen in groepsinterviews meldden dat
het College ver van ze af staat, dat zij het beangstigend vinden om een klacht wegens discriminatie
in te dienen. Mensen zijn bang de klacht verliezen
omdat de tegenpartij hen met succes afschildert
als mensen die vanwege hun handicap een ‘onevenredige belasting’ opleveren.

Aanbevelingen artikel 13
Maak cliéntondersteuning onafhankelijk en
beschikbaar zodat mensen met een beperking
gesterkt zijn in het zoeken van de weg naar een
klachtinstantie of rechter.
●

● Stimuleer het College voor de Rechten van de
Mens actiever gebruik te maken van hun procesbevoegdheid om gedragingen in strijd met het
Wgbh/cz voor te leggen aan de rechter.
● Bevorder training van rechters, advocaten
en juridische medewerkers van klachtinstanties
en hulplijnen over de verplichtingen van het
VN-verdrag Handicap.

13.3 Ouders van kinderen met een beperking
maken weinig gebruik van klachtprocedures bij
geschillencommissies of rechter, omdat de weg er
naartoe onbekend is, omdat ze geen middelen hebben om een advocaat te betalen, maar vooral uit
angst om de positie van hun kind te verslechteren.93
13.4 Mensen met een verstandelijke beperking
in zorginstellingen die slachtoffer zijn van geweld
vinden hun weg niet naar politie of hulpverleners.94

Je hebt een advocaat nodig
om gezien te worden
en om wat te bereiken.
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Artikel 14

Vrijheid en veiligheid van de persoon
14.1 Nederland heeft bij artikel 14 een interpretatieve verklaring afgelegd dat onvrijwillige
zorg gerechtvaardigd is als ultimum remedium.
Het argument dat het legitimeren van dwang in
lijn is met de jurisprudentie en aanbevelingen van
de Raad van Europa houdt geen stand, aangezien
ook Europese normen en regels, zoals het recente
Council of Europe – Draft Additional Protocol to the
Oviedo Convention, reeds bekritiseerd zijn door het
VN-comité als zijnde strijdig met het VN-verdrag
Handicap, in het bijzonder artikel 14.
14.2 De nieuwe Wet verplichte ggz en Wet zorg
en dwang staan toe dat zorginhoudelijke interventies uitgevoerd kunnen worden tegen de expliciete
wens van de persoon in. Dit omvat vrijheidbeperkende maatregelen (zoals gedwongen opname en
plaatsing, gebruik van isoleercellen, vastbinden
met fixatie-banden) en invasieve handelingen
(zoals gedwongen medicatie, gedwongen elektroshock-behandeling, gedwongen anticonceptie).
14.3 De nieuwe Wet verplichte ggz en de Wet
zorg en dwang maken het mogelijk om ambulante
dwangbehandeling95 buiten de instelling op te leggen, waarbij voorwaarden en leefregels (zoals verplichte inname van medicatie) worden gekoppeld
aan het recht op bewegingsvrijheid en deelname
aan de samenleving. Gewaarschuwd wordt voor
mogelijk verstrekkende gevolgen zoals gevangen
te zijn in eigen huis.96
14.4 Gedwongen opnames in psychiatrische
instellingen stegen fors de afgelopen jaren. Het
aantal aanvragen voor gedwongen opnames verdubbelde van 14.924 in 2003 tot 28.616 in 2018.97
Het aantal inbewaringstellingen nam toe van 43
per 100.000 personen in 2003 naar 52 per 100.000
personen in 2017, een toename van 21%. Het
aantal rechterlijke machtigingen nam toe van 44
per 100.000 personen in 2003 tot 104 per 100.000
personen in 2017 (+138%). Het aantal onvrijwillige
opnames nam toe van 44 per 100.000 personen in
2003 tot 64 per 100.000 personen in 2017 (+42%).
Het aantal voorwaardelijke machtigingen nam
toe van 0 in 2003 tot 39 per 100.000 personen in
201798, vooral onder ouderen en personen met
psychosociale beperkingen.99

lingen voor psychiatrie hebben in 2016 het besluit
genomen om vanaf 2020 geen enkele patiënt
meer te separeren.100 De helft van de instellingen
realiseerde een daling van separeren. Bij een kwart
nam separeren echter toe, volgens instellingen
door een gebrek aan menskracht.101 De overheid is
per 2013 gestopt met het expliciet financieren van
het terugdringen van dwang en laat het over aan
de zorgaanbieders.
14.6 Waarborgen102 genomen door de overheid
om misbruik en willekeur bij vrijheidsbeperking te
voorkomen zijn onvoldoende.103 Het nieuwe wettelijk kader is ruim geformuleerd met als argument
dat er ‘dwang op maat’ kan worden geleverd.104
Vastbinden van ouderen en mensen met verstandelijke, complexe of meervoudige beperkingen
komt voor en kan onder de nieuwe Wet zorg en
dwang ook in de thuissituatie plaatsvinden (zonder
toezicht). Er is geen overzicht over hoe vaak en
verspreid zulke praktijken nu voorkomen.
14.7 Voor slachtoffers van dwang zijn geen
effectieve mogelijkheden om bezwaar te maken
tegen een dwangtoepassing, vanwege de heersende visie dat dwang ‘een noodzakelijk kwaad’ is,
waarbij verzet inherent is en niet opgepikt wordt
als signaal, maar beschouwd als iets dat zal ‘uitdoven’ naarmate de tijd verstrijkt of het zogenaamde
‘ziekte-inzicht’ vordert.
14.8 Dwangtoepassingen zijn gebaseerd op
subjectieve begrippen, zoals een oordeel over
toekomstig gevaar voor zichzelf of anderen. Het
gehanteerde gevaarscriterium stelt dat sprake
moet zijn van ‘gevaar dat voortvloeit uit de stoornis’, waarbij causaal verband aangetoond moet
worden. Dat betekent dat de beperking indirect
een rol speelt bij de afweging over vrijheidsbeperking. Wanneer het bestaan van een beperking
(indirect) een reden is voor vrijheidsbeperking, of
meeweegt in de besluitvorming over vrijheidsbeperking, is dat een vorm van discriminatie.

14.5 Alternatieven voor dwang zijn mogelijk
maar zijn niet verplicht. Meerdere grote instel-
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Aanbevelingen artikel 14
Trek de interpretatieve verklaring bij artikel
14 in.
●

● Laat de Nederlandse afvaardiging aan de
Raad van Europa oproepen om te staken met de
ontwikkeling van het Council of Europe – Draft
Additional Protocol to the Oviedo Convention, en
in plaats daarvan acties te ontplooien ter realisatie van het VN-verdrag Handicap.

Maak een actieplan dat dwangbehandeling,
separeren en fixeren uitbant en zorg en ondersteuning in lijn brengt met de normen uit het
VN-verdrag Handicap. Leg dat actieplan dwingend op aan instellingen.
●

● Geef ervaringsdeskundigen een cruciale stem
bij innovatie.

● Pas de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en
dwang aan in lijn met het VN-verdrag Handicap.

Neem psychische
aandoeningen serieus.
Net zo serieus als
lichamelijke aandoeningen.
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Artikel 15

Vrijwaring van foltering en andere wrede,
onmenselijke of vernederende behandeling
of bestraffing
15.1 Dwangtoepassingen (gedwongen opname,
gebruik van isoleercellen, fixatie-banden) en
invasieve handelingen (gedwongen medicatie, gedwongen elektroshock-behandeling, gedwongen
anticonceptie) als antwoord op een zorgbehoefte
kunnen gezien worden als een vorm van marteling
en wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing, zoals gesteld in het VN-verdrag
tegen marteling (CAT), artikel 1.105
15.2 Het VN Committee against Torture (VNcomité tegen marteling) droeg Nederland op maatregelen te treffen om de situatie van kinderen in
gesloten jeugdzorginstellingen te verbeteren.106 Dit
betreft met name ook kinderen met een beperking
en slachtoffers van seksueel geweld. Hier is onvoldoende uitvoering aan gegeven.
15.3 Het VN-comité tegen marteling heeft Nederland opgedragen alternatieven te ontwikkelen
voor gedwongen opsluiting van psychiatrische patiënten en te werken aan wettelijke waarborgen. In
2020 zouden in 12 grote instellingen isoleerkamers
gesloten moeten zijn. Tevens moet de toegang tot
instellingen versoepeld worden en moeten de mensenrechten van patiënten worden gewaarborgd.
Ook hier is nog geen volledig gevolg aan gegeven.
15.4 Het VN-mensenrechtencomité heeft in 2019
de Nederlandse staat opgedragen te zorgen voor
wettelijke waarborgen en training bij gedwongen
maatregelen en voor klachtenprocedures en monitoring van de omstandigheden van psychiatrische
patiënten door een onafhankelijke instelling.107
15.5 De staat heeft onvoldoende actie ondernomen om dwang uit te bannen. Zie de verdubbeling van gedwongen opnames over de afgelopen
15 jaar. Nieuwe wetten verruimen de opties voor
dwangtoepassing. Het is onwaarschijnlijk dat dit
leidt tot een vermindering van dwangtoepassing.

korten en komen dus voort uit het gevoerde beleid
van zorgaanbieders. Sommige zorgaanbieders investeren onvoldoende in alternatieven voor dwang
en eenzame opsluiting. In deze gevallen gaat het
niet meer om het ultimum remedium – criterium
als legitimatie voor toepassing van dwang en
eenzame opsluiting – maar is het toepassen van
dwang een uitkomst van operationele beslissingen
en prioriteitstellingen waarbij schadelijke effecten
van het toepassen van dwang en eenzame opsluiting onvoldoende worden meegewogen.
15.7 Binnen instellingen voor kinderen, ouderen
en volwassenen kan ‘verstorend gedrag’ leiden tot
dwangtoepassing, zoals gedwongen medicatie,
isoleercellen of fixatie-banden, waartoe de dienstdoende verpleging eigenhandig kan besluiten als
disciplinerende maatregel zonder tussenkomst van
een rechter. Eenzame opsluiting kent vele vormen
(separeren, afzonderen, time-out, kamerprogramma) en hybride termen als “sensory support room.”
Vastbinden van ouderen en mensen met verstandelijke, complexe of meervoudige beperkingen
komt voor en kan onder de nieuwe Wet zorg en
dwang ook in de thuissituatie plaatsvinden (zonder
toezicht). Er is geen deugdelijk overzicht over hoe
vaak en verspreid zulke praktijken voorkomen.

Aanbevelingen artikel 15
●

Trek de interpretatieve verklaring in.

● Maak een actieplan om dwang te verbieden.
Organiseer zorg en ondersteuning als alternatief
voor dwang.
● Zorg voor effectieve mogelijkheden om
klachten, bezwaren en verbeterpunten op te pikken.

Geef prioriteit aan de meest kwetsbare groepen, zoals kinderen, ouderen en mensen met
complex en moeilijk verstaanbaar gedrag.

●

15.6 Er zijn grote verschillen tussen zorgaanbieders in Nederland in de mate waarin dwang en
eenzame opsluiting worden toegepast.108 Deze
verschillen laten zich niet verklaren door verschillen tussen de patiëntenpopulaties of personeelste-
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Artikel 16

Vrijwaring van uitbuiting, geweld en
misbruik
16.1 Geweld jegens mensen met een verstandelijke beperking komt veel voor. Ruim 60% van vrouwen met een verstandelijke beperking zegt ooit
slachtoffer geweest te zijn van (seksueel) geweld
(waarvan 23% verkrachting) binnen een zorginstelling en 13% van hen had dit geweld meegemaakt
in het jaar voorafgaand aan het onderzoek. 109

Aanbevelingen artikel 16
●

Sluit gesloten opvang voor jeugd.

Ontwikkel beleid om geweld jegens mensen
met een beperking te voorkomen.
●

16.2 Volgens stakeholders ontbreekt structurele
aandacht op rijks- en gemeenteniveau voor sociale
veiligheid van mensen met een beperking.110 Er
is wel aandacht voor risico van seksueel geweld
maar in beleid wordt weer niet specifiek aandacht
besteed aan vrouwen met een beperking. In
regeringsnota’s over zorg voor mensen met een
beperking zoals het programma Volwaardig leven,
wordt onvoldoende relatie gelegd met sociale
veiligheidskwesties.
16.3 Kinderen die slachtoffer zijn van seksueel
geweld worden vaak in gesloten opvang geplaatst,
vooral wanneer het slachtoffer een meisje is.111
Een aanzienlijk deel van de kinderen in gesloten
opvang heeft een (lichte of matige) verstandelijke
beperking.112
16.4 Mensen met een licht verstandelijke
beperking zijn kwetsbaar voor mensenhandel en
uitbuiting. Meisjes zijn vaker slachtoffer van seksuele uitbuiting (zoals gedwongen prostitutie) dan
jongens.113 Professionals in het veld melden dat
het aantal mensen met een lichte verstandelijke
beperking die slachtoffer worden van uitbuiting of
misbruik toeneemt. Dit kan te maken hebben met
het feit dat professionals eerder signaleren dat het
gaat om mensen met een licht verstandelijke beperking. Een andere factor die wordt genoemd is
dat mensen met een licht verstandeljike beperking
vaker zelfstandig wonen waardoor zij minder goed
beschermd zijn tegen uitbuiting.114
16.5 Uitvoerig onderzoek naar de jeugdzorg
sinds 1945 laat zien dat jongeren die uit huis
geplaatst worden vaak in een onveilige situaties terecht komen (in instellingen en in pleeggezinnen)
en dat dove en blinde kinderen vaker slachtoffers
zijn van geweld en misbruik.115
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Artikel 17

Bescherming van de persoonlijke integriteit
17.1
De nieuwe Wet verplichte ggz en de Wet
zorg en dwang maken het mogelijk om vrijheidbeperkende en dwangmaatregelen binnen en buiten
een zorginstelling toe te passen, ook bij mensen
thuis.

Als ik goede
ondersteuning krijg
is dwangbehandeling
niet nodig.
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Artikel 18

Vrijheid van verplaatsing en nationaliteit
18.1 Mensen met een beperking voelen zich
belemmerd in hun vrijheid van verplaatsing door
de grote verschillen in voorzieningen onder de
gemeenten en door een gebrek aan beschikbare
huisvesting.116

18.2 Kinderen met een beperking in asielzoekerscentra, waaronder dove en slechthorende kinderen, zijn onvoldoende beschermd en in verblijfprocedures wordt hun belang wordt onvoldoende
gewaarborgd. Ook staat bij de opvang en huisvestiging het belang van het kind onvoldoende
centraal.117

Maak samen met
ervaringsdeskundigen de
lokale inclusie-agenda.
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Artikel 19

Zelfstandig wonen en deel uitmaken van
de maatschappij
19.1 Tot 2015 werd langdurige zorg en begeleiding voor kinderen en volwassenen met een
beperking grotendeels landelijk georganiseerd en
betaald. Na 2015 is het bieden van persoonlijke
verzorging en begeleiding van kinderen en volwassenen met een relatief lichte ondersteuningsbehoefte grotendeels overgeheveld naar gemeenten
in een omvangrijke decentralisatie.118 De wettelijke
opdracht aan gemeenten is inwoners met een
beperking zodanige ondersteuning te bieden dat
ze kunnen participeren in de samenleving en thuis
zorg krijgen.119 Twee miljoen inwoners (23% van
alle huishoudens) maken gebruik van dergelijke
zorg.120
19.2 Bij de decentralisatie is fors bezuinigd op
zorg en begeleiding van kinderen en volwassenen
met een beperking. Gemeenten kregen twee jaar
na invoering van de decentralisatie 12,5% minder
budget voor die doelen dan het rijk aan uitgaven
had vóór 2015.121
19.3 Gemeenten hanteren ingewikkelde aanvraagprocedures. Onderzoek toont aan dat een
kwart122 tot de helft123 van hulpvragers (vooral
mensen met een verstandelijke beperking en
psychische problemen), grote moeite heeft met de
aanvraagprocedures bij gemeenten.
19.4 Gemeenten wijzen ondersteuning toe op
basis van het medisch model waarbij in voorlichting aan burgers en indicatiestellers een beeld
wordt geschetst van hulpbehoevende (oudere)
mensen die niets meer kunnen en vereenzamen.
Dat mensen met een handicap persoonlijke
ondersteuning gebruiken om betaald werk te
zoeken, opleidingen te volgen, politiek of anderszins maatschappelijk actief te worden is wettelijk
mogelijk maar dat wordt niet zo beleefd.124 Ook
hebben gemeenten weinig aandacht voor factoren die van belang zijn voor mogelijkheden voor
zelfstandig leven, zoals verbeteren van aanbod
van betaalbare geschikte woningen; beschikbaar
stellen van toereikend persoonsgebonden budget;
ondersteunen bij het opbouwen van een sociaal
netwerk; verminderen van stigmatisering rondom
mensen met psychosociale problemen en het effectief ontlasten van familieleden die mantelzorg
verlenen.125
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19.5 Gemeenten hebben weinig aandacht voor
jongeren met een beperking die het ouderlijk
huis willen verlaten.126 Ouders melden een tekort
aan beschermde woonplekken. Het aanbod voor
ambulante ondersteuning is volgens ouders niet
passend.
19.6 Zorg en ondersteuning door gemeenten kan in de vorm van een persoonsgebonden
budget worden verstrekt zodat mensen met een
beperking zelf hun zorg organiseren en minder
afhankelijk zijn van door de gemeente ingehuurde
zorgaanbieders. Gemeenten stellen strenge voorwaarden en hanteren zulke lage pgb-tarieven (in
2019 tariefsverlagingen tot 35%), dat gebruikers
het ervaren als een ontmoedigingsbeleid om een
pgb te vragen.127 Het aantal ontvangers van een
pgb via een gemeente (voor kinderen en volwassenen) is van 2015 tot 2017 gedaald met 29 procent
(van 107.535 personen in 2015 tot 76.852 in 2017).128
19.7 Er is een tekort aan betaalbare toegankelijke
woningen voor mensen met een beperking.129 Gemeenten zijn verantwoordelijk en maken met woningcorporaties prestatieafspraken.130 In 2018 is in
slechts 6 procent van de prestatieafspraken tussen
gemeenten en woningcorporaties ‘mensen met een
handicap’ als specifieke doelgroep bestempeld.131
19.8 Het College voor de Rechten van de Mens
monitort ontwikkelingen rond recht op zelfstandig
leven. Volgens deze monitor had in 2016 41% van
de mensen met een lichte tot matige verstandelijke
beperking en 6% van de mensen met een ernstige
psychische beperking niet zelf gekozen waar zij
wilden wonen.132
19.9 Een groep van ongeveer 300.000 mensen
met een beperking komt niet in aanmerking voor
gemeentelijke ondersteuning en moet verhuizen
naar een instelling.133 Sinds 2015 is er een toename
van mensen met een beperking jonger dan 65 jaar
die in instellingen wonen: van 95.975 naar 100.225
in 2017, procentueel een stijging van 0,69 % tot
0,71% van de bevolking.134
De belangrijkste groepen in instellingszorg135 zijn:
– ouderen (65+) in verpleeghuizen: rond 170.000
– mensen met een verstandelijke beperking: ruim
75.000
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mensen met een fysieke beperking: 9.500
mensen met een zintuiglijke beperking: 2.400
mensen met psychische beperkingen: 45.000
kinderen met een beperking: 10.000 tot
13.000136

19.10 De financiering van instellingszorg is
afgestemd op groepswonen en mensen krijgen
voornamelijk groepsbegeleiding. Institutionele
zorg wordt geboden in groepswoningen voor 8
tot 30 bewoners op instellingsterreinen of in een
groepswoning in een woonwijk. Bewoners hebben
doorgaans een zit/slaapkamer en delen een woonkamer. Kenmerkend voor institutionele zorg is dat
mensen inleveren op privacy en vrijheid omdat ze
zich moeten voegen naar organisatorische routines.137
19.11 Belangenorganisaties melden dat mensen
met verstandelijke beperkingen vereenzamen en
weinig zinvolle contacten hebben, of ze nu in de
woonwijk leven of binnen een instelling.138 Oorzaak
is dat mensen basiszorg krijgen maar geen begeleiding die gericht is op het mogelijk maken van
zingevende activiteiten en contacten die mensen
uit een sociaal isolement halen. Ons is gemeld dat
mensen met een verstandelijke beperking die in
een instelling wonen bij elk individueel uitstapje,
zoals een avondje bowlen of sporten, de instelling
35 tot 40 euro per uur moeten betalen voor individuele begeleiding.139
19.12 Er zijn twee alternatieven voor instellingszorg: het persoonsgebonden budget (pgb), waarbij
een zorgvrager budget krijgt om zelf persoonlijke
assistentie in te huren en het ‘volledig pakket thuis’
(vpt), waarbij zorg in iemands privéwoning wordt
geleverd. Van alle volwassenen in de Wlz-zorg kiest
7,7% voor een pgb en 4,8% voor een vpt.140 De budgetten van pgb en vpt zijn vaak ontoereikend voor
zelfstandig wonen, want gebaseerd op financiële
normen voor groepswonen.

Aanbevelingen artikel 19
● Bouw meer betaalbare, toegankelijke woningen voor mensen met een beperking.
● Stel meer persoonlijke begeleiding beschikbaar voor mensen met beperking gericht op
zinvolle participatie in maatschappelijke activiteiten, of ze nu in een instelling wonen of in een
eigen huis.
● Maak gemeenten bewust van hun taak om
ondersteuning aan mensen met een beperking
in te richten volgens het mensenrechtmodel en
het te plaatsen in een breed kader waarin wordt
gewerkt aan een inclusieve samenleving, met inclusief onderwijs, afbouw van institutionele zorg,
opbouw van een adequate zorginfrastructuur die
mensen met ook ernstige beperkingen adequaat
ondersteunt bij zinvolle partcipatie.
● Stel actief de-institutionaliseringsbeleid op.
Daarbij hoort het afbouwen van institutionele
zorg, het uitbreiden van volledig pakket thuis
en persoonsgebonden budgetten; monitoren
van de afbouw van instellingen; investeren in
kleinschalige zorginfrastructuur in de wijk en
beschikbaar stellen van voldoende persoonlijke
individuele begeleiding.
● Maak inkomensafhankelijke eigen bijdragen
voor zorg en ondersteuning afhankelijk van het
inkomen van individuen, niet van huishoudens.
Toets daarbij op onderscheid naar geslacht.
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Artikel 20

Persoonlijke mobiliteit
20.1 Gemeenten bieden aangepast lokaal
vervoer aan voor mensen met een beperking. Er
is een landelijk aanbod van rolstoeltaxi’s en ander
regionaal vervoer met een standaardjaarbudget
van maximaal 700 kilometer per gebruiker. Taxi’s
komen vaak laat en maken combiritten wat leidt
tot veel wachten, te laat verschijnen op school,
werk of afspraken.141 Dit is bevestigd in alle groeps
interviews, waarin ook verteld werd dat de enige
klachtmogelijkheid is bij het vervoersbedrijf, wat
niet tot verbetering leidt.

Aanbevelingen artikel 20
Bij aanbestedingen voor aangepast vervoer
en voor hulpmiddelen moeten gemeenten en
provincies mensen met een beperking betrekken
bij het opstellen van aanbestedingsvoorwaarden
en de selectie van bedrijven.
●

● Gemeenten moeten een onafhankelijke
klachtenprocedure inrichten, jaarlijks verantwoorden hoeveel klachten zijn ingediend en hoe
is gereageerd op klachten over hulpmiddelen.

20.2 Gemeenten weigeren soms om vervoer te
regelen naar een school waar een kind met een beperking heen wil gaan. Zij verzorgen alleen vervoer
naar de speciale school die het dichtst gelegen is
bij de woning van het kind.
20.3 In minder dicht bevolkte delen van Nederland vervangen gemeenten en provinciebesturen
openbaar vervoerbussen door bussen die door
vrijwilligers worden bestuurd. De vrijwilligers in
deze bussen mogen geen mensen in een rolstoel
vervoeren. Rolstoelers worden zo gedwongen
gebruik te maken van speciale taxi’s waarvoor een
maximumbudget aan te reizen kilometers geldt.142
20.4 De kwaliteit en keuzevrijheid voor hulpmiddelen en vervoermiddelen (zoals rolstoelen,
scootmobielen en aangepaste fietsen) zijn beperkt.
Uit groepsinterviews kwam naar voren dat gebruikers van elektrische rolstoelen klagen over de
kwaliteit van de rolstoelen en dat ze soms weken
moeten wachten op reparatie door het beperkte
aantal leveranciers. Gemeenten selecteren aanbieders van aangepast vervoer en hulpmiddelen
via aanbestedingen. De aanbestedingen leiden tot
een prijzenslag tussen aanbieders die ten koste kan
gaan van de kwaliteit van dienstverlening.
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Ik ben al
meerdere
keren
geweigerd
in de bus.
En weet
dus nooit
of ik mijn
bestemming
bereik.
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Artikel 21

Vrijheid van mening en meningsuiting en
toegang tot informatie
21.1 De dovengemeenschap pleit al 30 jaar
voor erkenning van de Nederlandse Gebarentaal
(NGT).143 Een wetsvoorstel om NGT als officiële taal
te erkennen is in 2016 ingediend in het parlement
maar nog steeds niet aangenomen.144
21.2 Internet is nog lang niet toegankelijk voor
mensen met een verstandelijke of zintuiglijke beperking, mensen met een psychische aandoening
en laaggeletterden. Overheidswebsites en apps
van de overheid voldoen niet of nauwelijks aan de
richtlijnen voor toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid.145
21.3 Televisie is nog lang niet toegankelijk voor
mensen met zintuigelijke beperkingen. Zie artikel 9.
21.4 Telefonische toegankelijkheid is niet adequaat voor doven en slechthorenden.

Aanbevelingen artikel 21
●

Erken de Nederlandse Gebarentaal.

Verbeter toegankelijkheid van internet voor
mensen met zintuigelijk en verstandelijke beperkingen en voor mensen met een psychische
aandoening.
●

● Garandeer toegankelijkheid van televisie
voor mensen met een zintuigelijke beperking.

Garandeer adequate toegang tot alle informatie voor doven en slechthorenden.
●

● Stel met ervaringsdeskundigen een programma van eisen vast, waarin toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en de inzet van
ervaringsdeskundigen worden opgenomen in
curricula van beroepsopleidingen (zie art. 9).

21.5 Er is beperkt aanbod van televisieprogramma’s in een format dat toegankelijk is voor mensen
met een visuele beperking. Er is geen wetgeving
voor audiodescriptie in Nederland. Ook is het
aantal programma’s met een tolk gebarentaal en
ondertiteling beperkt.146 De publieke omroep is
niet verplicht te voorzien in programma’s die toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht beperking.
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Artikel 22

Eerbiediging van de privacy
22.1 Mensen met een beperking zijn formeel
beschermd tegen onnodige gegevensuitwisseling
maar zijn in feite gedwongen vaak en veel privacygevoelige informatie over te dragen als ze zorg en
ondersteuning willen.

22.2 Technische hulpmiddelen (domotica)
worden ingezet om op afstand toezicht op mensen
te houden. Dit kan de vrijheid van mensen vergroten maar is ook een inbreuk op de privacy van
de persoon die op afstand onder toezicht wordt
gehouden.147

Wij kunnen
niet gaan
samenwonen
omdat we
dan gekort
worden en te
weinig geld
overhouden.
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Artikel 23

Eerbiediging voor de woning en
gezinsleven
23.1 Nederland heeft bij artikel 23 een interpretatieve verklaring afgelegd. Deze wekt de
suggestie dat in het belang van het (onverwekte)
kind een uitzondering mogelijk is op de rechten uit
artikel 23, eerste lid, onderdeel b. ‘Hiermee wordt
(on)verantwoord ouderschap verbonden aan het
hebben van een (verstandelijke) beperking en
wordt ingrijpen in het belang van het (onverwekte)
kind gerechtvaardigd’ volgens het College voor de
Rechten van de Mens.148

Aanbevelingen artikel 23
● Trek de interpretatieve verklaring bij artikel
23 in.
● Pas eigen bijdragesystematiek en uitkeringsregels zo aan dat mensen met een beperking
kunnen samenwonen en families niet financieel
gestraft worden voor het bieden van onderdak.

23.2 Mensen met een beperking zien om financiële redenen af van samenwonen met een partner.
De reden is dat samenwonen ertoe leidt dat inkomen van een partner meetelt voor de hoogte van
eigen bijdragen voor zorg en ondersteuning. Een
stel meldde dat gaan samenwonen daardoor zou
leiden tot een gezamenlijke inkomensdaling van
800 euro per maand.149 In een meldactie in 2018150
kwam naar voren dat het aantal alleenwonenden
onder mensen met een beperking 2,5 maal zo
hoog is (42%) als onder de Nederlandse bevolking
als geheel (17%)151 Een treffend citaat: “Mijn man
betaalt voor mij een hoge eigen bijdrage Wet
langdurige zorg. Ruim 700 euro per maand. Dit
voelt heel ongelijkwaardig en zorgt ervoor dat we
niet kunnen sparen voor de kinderen. Ik ben 36 en
mijn man nog geen 40. Mijn lichamelijke handicap
is blijvend en ik zal nooit zonder zorg kunnen.”
23.3 Uitkeringsregels maken het moeilijker voor
mensen met een beperking om opgenomen te
worden in een gezin of ander huishouden. Inwonen leidt tot verlaging van uitkeringen en verlaging van fiscale toeslagen. Veel jongvolwassenen
die in problemen raken en deskundige hulp nodig
hebben (bijvoorbeeld na misbruik, drugsverslaving, psychiatrische problemen) komen mede
daardoor in gesloten opvang terecht of op straat.152
Het aantal daklozen tussen 18 en 30 jaar is verdrievoudigd tussen 2009 en 2018.153 Op 1 januari 2016
waren ongeveer 10.700 jongeren van 18–27 jaar in
Nederland dak- en thuisloos.154
23.4 Tussen 35-40% van de mensen in detentie
hebben een licht verstandelijke beperking.155 Deze
krijgen onvoldoende ondersteuning voor terugkeer in de maatschappij.
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Artikel 24

Onderwijs
24.1 De doelstelling om tot een inclusief onderwijssysteem te komen is nergens opgenomen, niet
in wetgeving noch in beleid en is ook niet terug te
vinden in de actielijn onderwijs uit het implementatieplan Onbeperkt meedoen.
24.2 Nederland hanteert een tweesporensysteem van speciaal onderwijs naast regulier onderwijs. De Wet passend onderwijs, in 2014 ingevoerd, laat het tweesporensysteem intact. De wet
beoogt hooguit de groei van speciaal onderwijs
te beperken. Dat lukt niet. De instroom in speciaal
onderwijs onder jonge kinderen stijgt,156 en in
2019 zijn wachtlijsten ontstaan voor het speciaal
onderwijs.157 Het aandeel kinderen in speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd schommelt rond
4,1%.158 Het aandeel leerlingen met een beperking
dat extra ondersteuning ontvangt op reguliere
scholen is sinds 2014 gedaald van 1% naar 0,3%.159
De onderwijsinspectie ziet geen beweging naar
inclusief onderwijs.160
24.3 Duizenden kinderen in de leerplichtige
leeftijd gaan niet naar school. Er is een groep
‘thuiszitters’ van rond 4.000 kinderen die langer
dan drie maanden uitvallen uit onderwijs en voor
wie geen andere passende school wordt gevonden. Een derde van deze groep ‘thuiszitters’ heeft
een beperking.161 Er is verder een groep kinderen
die is vrijgesteld van leerplicht vanwege hun beperking.162 Het aantal kinderen dat via die vrijstelling wordt uitgesloten van onderwijs is gegroeid
van 3.317 in 2011 naar 5.576 in 2018. Deze groep
kinderen wordt ‘niet leerbaar’ geacht of heeft in
de ogen van de scholen een te intensieve zorgbehoefte.
24.4 In opdracht van het College voor de Rechten van de Mens hebben het CBS en Nivel indicatoren voor implementatie van artikel 24 ontwikkeld.163 Inzicht in Inclusie II van het College gebruikt
die indicatoren.164 Het College komt tot de conclusie dat ‘een aanzienlijk deel van de personen met
een beperking en/of een chronische ziekte naar
speciaal basisonderwijs en voortgezet onderwijs
gaat. Van inclusief onderwijs kan dan geen sprake
zijn.’165
24.5 Ouders van een kind met een beperking
mogen kiezen voor een reguliere school, maar
een school mag een aanmelding weigeren als het
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meent geen adequate ondersteuning te kunnen
bieden. Ouders van kinderen met een handicap
vertellen dat het moeilijk is om in de buurt op een
goede onderwijsplek te komen.166
24.6 Kinderen hebben zelf geen wettelijke recht
op onderwijsondersteuning. De Wet passend
onderwijs bepaalt dat scholen mogen beslissen welke ondersteuning zij bieden. Gemeenten
bezuinigen sinds 2015 op zorgmiddelen voor ondersteuning op school voor kinderen met een beperking. Ouders van kinderen met een beperking
ervaren dat ondersteuning moeilijk te regelen is.
Ouders hebben geen zeggenschap over de toekenning van ondersteuningsgeld, of dat geld nu
van samenwerkingsverbanden van scholen komt
of van gemeenten. Er zijn meldingen dat ouders
onder druk gezet worden om speciaal onderwijs te
accepteren door een melding bij Veilig Thuis.167
24.7 Samenwerkingsverbanden van scholen
en schoolbesturen geven sinds 2015 niet al het
beschikbare ondersteuningsgeld uit aan leerlingen
met een beperking maar leggen van het beschikbare ondersteuningsgeld reserves aan.168 De reserves blijven groeien.169
24.8 Onderwijsexperts erkennen: ‘ratificatie
van het VRPH roept indringende vragen op over de
institutionele tweedeling tussen regulier en speciaal
onderwijs’ en dat artikel 24 van het VN-verdrag
Handicap een ‘diepgaande discussie’ vereist over
de vraag of alle leerlingen die extra ondersteuning
nodig hebben dat kunnen krijgen in het reguliere
onderwijs en ‘hoe dat kan worden gedefinieerd als
er geen aparte sector van special onderwijs meer
bestaat.’170 Er is nog geen sprake van een ‘diepgaande discussie’ hierover.
24.9 De scholen die wel inclusief onderwijs
geven worden belemmerd door het financieringssysteem en regelgeving die maatwerk en zorg in
het onderwijs tegenwerken.171
24.10 Opleidingsprogramma’s voor leerkrachten
bij de hogescholen en instituten voor pedagogiek
trainen niet in methodieken van inclusief onderwijs. Er zijn problemen gemeld rond het maken van
aangepast lesmateriaal voor scholen.172 Lesmateriaal voor kinderen met een verstandelijke beperking (door ouders en leerkrachten aangepast op
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basis van lesmateriaal waarop auteursrecht berust)
mag niet worden verspreid wegens schending van
auteursrechten. Dit belemmert kennisoverdracht.173
24.11 Jongeren die klaar zijn met voortgezet speciaal onderwijs (met of zonder diploma) hebben
minder kansen op werk dan hun leeftijdsgenoten
in regulier onderwijs. De onderwijsinspectie vindt
het hoge percentage schoolverlaters in het VSO
dat er niet in slaagt verder te leren of aan het werk
te gaan zorgwekkend. Slechts 20% van de leerlingen met de uitstroomprofiel arbeidsmarkt heeft
een baan.174
24.12 Op het middelbaar beroepsonderwijs
(MBO) lopen studenten met een beperking aan
tegen gebrek aan kennis over beperkingen, zowel
bij de beroepspraktijkvorming (stage) als bij de
scholen.175 Vooral studenten afkomstig van het
speciaal onderwijs lopen vast door een gebrek
aan begeleiding. Een gesprek in april 2019 in het
parlement illustreerde aan de hand van casussen
hoe studenten met een beperking vroegtijdig uitgeschreven worden door administratieve fouten,
dat ondersteuning afhangt van de willekeur van
de mentor en van de zwakke rechtsbescherming
binnen de mbo-sector.176

Aanbevelingen artikel 24
Neem op als doel het realiseren van inclusief
onderwijs in wetgeving en beleid.
●

● Stel een beleidsplan op, met tijdschema en
meetbare doelstellingen, om inclusief onderwijs
te realiseren waarbij je ziet dat op termijn meer
leerlingen met een beperking naar een reguliere
school gaan en meer reguliere scholen toegerust zijn om leerlingen met een beperking goed
onderwijs te geven.
● Ga in gesprek met de scholen die wel inclusief
onderwijs willen geven om te zien welke specifieke factoren in de praktijk belemmerend werken
en pas beleid aan.

Richt het financieringssysteem voor onderwijs zo in dat inclusief onderwijs op scholen
gefaciliteerd kan worden.
●

Hef de wettelijke mogelijkheid om vrijstelling
van leerplicht te verlenen vanwege een handicap
of zorgbehoefte op.
●

24.13 Studenten met een beperking hebben
sneller een studieachterstand en vallen vaker uit in
hoger onderwijs.177
24.14 Beleid en faciliteiten voor levenslang leren
ontbreken in Nederland. In veel groepsinterviews
werd dit als een groot gemis genoemd omdat veel
mensen met een beperking op jonge leeftijd een
lage opleiding kregen.
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Artikel 25

Gezondheid
25.1 Mensen met een beperking die in groepswoningen van zorgaanbieders wonen, krijgen
vanaf 2020 geen huisartsenzorg meer. Dat is het
gevolg van een richtlijn van de landelijke Huisartsenvereniging LHV die huisartsen afraadt daar
zorg te leveren.178 Vooruitlopend op de richtlijn is
voor 5.000 mensen met een beperking wonend in
groepswoningen de huisarts opgezegd en is voor
nog eens 13.000 mensen in groepswoningen in de
avonden, nachten en weekeinden geen huisartsenzorg meer beschikbaar.179

dossier (tegen betaling van kopieerkosten).184 Voor
mensen die een schermlezer of brailleleesregel
gebruiken is het niet mogelijk zelf hun dossier in
te zien. In de gedigitaliseerde maatschappij zijn
steeds meer mensen afhankelijk van websites,
portals en apps van zorgverleners. De Monitor
2017: digitale toegankelijkheid in de zorg liet zien dat
digitale toegankelijkheid voor mensen met een
functiebeperking onvoldoende geregeld is in de
zorgsector.185

25.2 Bij groepsinterviews meldde een ouder dat
zij voortdurend aanwezig moet zijn en haar kind
met een beperking zelf moest tillen tijdens een ziekenhuisopname omdat verpleegkundigen dit niet
mogen doen (vanwege arbo-wetgeving) en dat
zij het persoonsgebonden budget voor zorg thuis
niet mocht inzetten tijdens een ziekenhuisopname.
25.3 Mensen die afhankelijk zijn van langdurige
zorg ervaren meerdere knelpunten: hoge eigen
bijdragen, onvoldoende ondersteuning bij het
zoeken van zorg, te ingewikkelde bureaucratische
aanvraagprocedures, te weinig deskundigheid en
slagvaardigheid bij professionals en onvoldoende
aansluiting tussen diverse wettelijke regelingen
(Jeugdzorgwet, Wmo, Wlz).180 Deze klachten kwamen ook naar voren in een groepsinterview met
mantelzorgers. De verhoging van eigen bijdragen
voor zorg leidt tot een afname van gebruik van
zorg.181
25.4 Kinderen en jongeren tot 18 jaar met
psychische aandoeningen kunnen sinds 2015 niet
meer vrij kiezen voor een behandeling. De organisatie en financiering van geestelijke gezondheidszorg tot 18 jaar zijn onderdeel van de Jeugdzorg
geworden en gemeenten bepalen sindsdien
indicatie en aanbod. Dat leidt tot problemen bij de
toegang tot jeugdzorg.182 De meest kwetsbare kinderen krijgen niet de hulp die ze nodig hebben.183
25.5 De toegang tot zorg wordt bemoeilijkt
omdat medische informatie of medische dienstverlening niet goed toegankelijk zijn gemaakt voor
mensen met een beperking. Mantelzorgers melden
dat ze grote moeite hebben goede informatie te
krijgen om zorg thuis te regelen na een ziekenhuisopname van hun dierbaren. Patiënten hebben
uitsluitend recht op een papieren versie van hun
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Artikel 26

Habilitatie en revalidatie
26.1 De inning van eigen bijdragen voor zorg is
zo geregeld dat mensen achteraf geconfronteerd
worden met hoge rekeningen voor bijdragen voor
de Wlz, Wmo en andere zorgverzekeringen.186

Aanbevelingen artikel 26
Zet landelijke kaders en stel minimumeisen
voor hulpmiddelen (levering, onderhoud etc).
●

26.2 Belangenbehartiger Ieder(In) signaleert bij
het regelen van hulpmiddelen tekortkomingen:
gebrek aan maatwerk gericht op wat het individu
nodig heeft; lange levertijden; mankerend onderhoudsysteem; het niet mogen meenemen van
een hulpmiddel bij verhuizing naar een andere
gemeente; veel verschillen tussen gemeentes
waarbij sommigen slecht bereikbaar zijn en slechte
kwaliteit leveren.187
26.3 Vluchtelingen in opvangcentra hebben
beperkte toegang tot hulpmiddelen.

Ik wacht nu al drie weken
op mijn rolstoel.
Maar uw kapotte auto wordt toch
ook snel gerepareerd?
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Artikel 27

Werk en inkomen
27.1 De werkloosheid onder mensen met een
beperking is tussen 2012 en 2016 toegenomen en
meer dan de helft hoger dan bij mensen zonder
een beperking.188 Bij vrouwen met een beperking
steeg de werkloosheid van 7,8% naar 10,7% en bij
mannen met een beperking van 7,4 % naar 9,3%.
Bij vrouwen zonder een beperking was het werkloosheidspercentage 2,8% in 2012 en 5,3% in 2016.
Bij mannen zonder een beperking was het werkloosheidspercentage 3,9% in 2012 en 5% in 2016.
27.2 Ruim 80% van de mensen zonder beperking werkt. Voor mensen met een beperking ligt
dat percentage tientallen procenten lager.189 De
arbeidsparticipatie van vrouwen met een beperking is sinds 2012190 toegenomen van 52,8% naar
54,7% in 2016.191 De arbeidsparticipatie van vrouwen zonder beperking was 76% in 2012 en 79,8% in
2016. De arbeidsparticipatie van mannen met een
beperking was 65% in 2012 en 66% in 2016 vergeleken met mannen zonder beperking 88,5% in 2012
en 89% in 2016. Het het College voor de Rechten
van de Mens maakt een uitsplitsing naar groepen:
72% van de volwassenen in Nederland heeft een
betaalde baan, maar slechts 36% bij mensen met
een fysieke beperking, 22% bij mensen met psychosociale problemen en 21% bij mensen met een
verstandelijke beperking.192 Van volwassen mensen
met autisme heeft 45% een betaalde baan.193
27.3 Het totale pakket aan nieuwe maatregelen
vanaf 2015 om arbeidsparticipatie van mensen met
een beperking te verhogen heeft onvoldoende
effect.194 De doelstellingen van de Participatiewet
om meer mensen te laten deelnemen aan het
arbeidsproces en uniformiteit te bieden in het begeleiden van arbeidsbeperkten naar werk, zijn niet
behaald.195
27.4 Er is specifiek beleid om mensen met een
beperking te helpen bij het vinden van betaald
werk. Belangrijk onderdeel is een afspraak met
werkgevers om 125.000 banen vrij te maken voor
mensen (veelal jonggehandicapten) die niet zonder extra steun of aanpassing het minimumloon
kunnen verdienen.196 Als bedrijfssectoren onvoldoende banen aanbieden, volgt een quotum. Er
is kritiek op de banenafspraak want er is weinig
baanzekerheid.197 Van jongeren die instromen in de
banenafspraak heeft 55% baanzekerheid. De rest
werkt in een tijdelijke uitzend- of detacherings-

40

baan en verliest het werk binnen een jaar.198 Er is
ook kritiek dat niet iedereen met een beperking in
aanmerking komt voor deelname.199 Werkzoekenden die erbuiten vallen, merken dat een werkgever
hen liever niet aanneemt omdat ze niet ‘meetellen’ voor de uitvoering van de banenafspraak. 200
De banenafspraak leidt aldus tot selectie op de
arbeidsmarkt tussen groepen mensen met een beperking. Het is de vraag of de banenafspraak leidt
tot hogere participatie voor de totale groep mensen met een beperking. Ook het VN-comité inzake
economische, sociale en culturele rechten (IVESCR)
heeft zorgen geuit over de arbeidsparticipatie van
mensen met een beperking en het gebrek aan
duurzame banen. 201
27.5 Slechts 27% van jongeren met een arbeidshandicap krijgt concreet ondersteuning van gemeenten. Werkzoekenden met een lichte beperking
worden eerder geholpen dan werkzoekenden met
een ernstigere beperking, omdat dat voor gemeenten goedkoper is.202
27.6 Het percentage werkgevers dat bereid
is werknemers met een beperking in dienst te
nemen is rond de 5%. 203 Weinig ondernemers lijken
bereid hun arbeidsorganisatie zo in te richten
(bijvoorbeeld via taaksplitsing) dat mogelijkheden
ontstaan voor mensen die niet aan toenemend gecompliceerde eisen voor betaald werk voldoen. 204
Rond 11% van werkgevers denkt theoretisch een
werkplek te kunnen creëren voor een werknemer
met een arbeidsbeperking. 205
27.7 De overheid zelf houdt zich niet aan de
banenafspraak om als werkgever genoeg mensen
met een beperking in dienst te nemen. 206
27.8 De instroom in sociale werkplaatsen is
sinds 2015 gesloten. Gemeenten hebben de opdracht beschutte werkplekken te organiseren in
bedrijven. Gemeenten hebben in 2018 slechts 54%
van het opgelegde aantal beschutte banen gerealiseerd. Van alle werknemers die recht hebben op
beschut werk, wacht 46% op een aanbod van de
gemeente. 207
27.9 Mensen met een Wajong-uitkering werken
vaak voor een salaris onder het wettelijk minimumloon en hebben een aanvullende uitkering nodig
(die gekort wordt als er ander gezinsinkomen is). 208
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27.10 Er is geen nieuw beleid om arbeidsparticipatie te verhogen voor mensen die tijdens een
dienstverband geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn geraakt. De arbeidsparticipatie van mensen met een gedeeltelijke arbeidsongeschikheidsuitkering209 is tussen 2008 en 2016 gedaald van
55,6% naar 43,9% en bij mensen met een volledige
uitkering gedaald van 19% naar 8,4%. 210
27.11 Mensen met recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering zijn soms bang betaald werk
te aanvaarden. Ze vrezen hun recht op de arbeidsongeschiktheidsuitkering kwijt te raken als ze
eventueel later hun baan verliezen.
27.12 Mensen met een beperking die als zelfstandig ondernemer werken, worden geweigerd voor
een arbeidsongeschiktheidsverzekering of moeten
een veel hogere premie betalen. 211
27.13 Er zijn problemen met de overgang van beroepsopleiding naar betaald werk omdat mensen
met een beperking geen werkplekaanpassingen of
begeleiding krijgen voor onbetaalde stages. Ook
is gemeld dat werkgevers in toenemende mate
digitale bedrijfsadministraties en IT-systemen in
het hele bedrijf invoeren die niet zijn aangepast en
waarop individuele aanpassingen (voor mensen
die blind zijn) niet goed werken. Vanwege privacy
wetgeving weigeren werkgevers soms een aanpassing als voorleesapparatuur voor baliemedewerkers, met ontslag als gevolg. 212
27.14 In groepsinterviews is gemeld dat ouders
van kinderen met een beperking zoveel tijd en
energie kwijt zijn aan de organisatie van de zorg
voor hun kind dat ze minder moeten gaan werken
of ontslag nemen. Gemeenten moeten ondersteuning bieden aan jonge kinderen en aan mantelzorgers, maar gemeenten weigeren soms ondersteuning als ze van oordeel zijn dat ouders zelf extra
zorg kunnen verlenen.

Aanbevelingen artikel 27
Monitor de algemene werkgelegenheidssituatie van alle groepen mensen met een beperking,
niet alleen de effecten van de banenafspraak.
●

Besteed bij monitoring aandacht aan specifieke groepen waar de werkgelegenheid bijzonder laag is, zoals bij vrouwen met een beperking,
mensen met ernstige beperkingen en mensen
van kleur met een beperking.
●

● Overleg met werkgevers en vakbeweging
hoe bedrijven algemeen toegankelijk gemaakt
kunnen worden (hun gebouwen, hun bedrijfs- en
IT systemen), zodat minder persoonlijke aanpassingen nodig zijn. Verleen voor zulke algemene
toegankelijkheid subsidie.
● Bied bestendige coaching aan voor werkzoekenden.

Moedig gebruik van antidiscriminatiebescherming aan om zo redelijke aanpassingen af
te dwingen.
●

Zorg voor inkomensbescherming voor alle
mensen met een beperking, ook zij die gedeeltelijk kunnen werken, zodat ze een zelfstandig
inkomen hebben dat niet wordt verrekend met
inkomsten van anderen in een huishouden. Toets
of sprake is van indirect onderscheid op basis
van gender.
●

Zorg voor recht op terugkeer in een oude arbeidsongeschiktheidsuitkering zodat het veiliger
wordt een tijdelijke betaalde baan te accepteren.
●
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Artikel 28

Behoorlijke levensstandaard en sociale
bescherming
28.1 Tussen 2009 en 2016 is sprake van groeiende armoede en sociale uitsluiting onder mensen
met een beperking. Het aandeel mensen met
een beperking dat in armoede en sociale uitsluiting leeft was in 2009 19,5% en dat groeide naar
24,6% in 2016. 213 De armoede en sociale uitsluiting
groeiden in diezelfde periode ook onder mensen
zonder een beperking (van 4,1% naar 13%), maar
het niveau van armoede blijft ruim onder dat van
mensen met een beperking.
28.2 Tussen 2008 en 2017 is de koopkrachtont
wikkeling bij mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering gedaald met 0,9%, tegen een stijging van 5,2% onder de algemene bevolking en
15,4% onder werknemers. 214 Ook over de periode
2000-2014 was al sprake van een groeiende in
komenskloof tussen huishoudens met een gezinslid met een beperking en huishoudens zonder. In
2000 was het gemiddelde inkomen van huishoudens met een handicap 67% van dat van huishouders zonder handicap en in 2014 was dat gedaald
naar 56%. 215
28.3 De ernst van de handicap bepaalt de mate
waarin huishoudens in ernstige armoede leven.
In 2016 leefde 36,6% van de personen met een
ernstige beperking in armoede, tegen 19,6% van
de mensen met een matige handicap en 13,2% van
Nederlanders zonder handicap. 216
28.4
Het implementatieplan Onbeperkt Meedoen noch opeenvolgende rijksbegrotingen verwijzen naar de toenemende armoede in Nederland
onder mensen met een beperking noch naar de
invloed van geldgebrek op participatie. Ook ontbreekt aandacht voor de relatie tussen armoede,
het hebben van een beperking, gender, afkomst,
migratie-achtergrond of leeftijd.

alle jonggehandicapten met een uitkering en
betaald werk verdient slechts 29% het wettelijk
minimumloon of meer. 218 De rest heeft een lager
inkomen.
28.6 Het aanvaarden van betaald werk kan
leiden tot een lager besteedbaar inkomen. Hoger
loon kan wegvallen tegen hogere eigen bijdragen
voor zorg en ondersteuning. In groepsinterviews is
gemeld dat mensen met een beperking liever onbetaald vrijwilligerswerk doen om niet in financiële
problemen te komen. Het systeem van inkomensafhankelijke eigen bijdragen en inkomensafhankelijke toeslagen leidt aldus tot instandhouding van
maatschappelijk isolement en armoede.

Aanbevelingen artikel 28
● Onderzoek en publiceer jaarlijks ontwikkelingen in besteedbaar inkomen van huishoudens
met een gezinslid met een beperking.
● Erken dat mensen met een beperking onvermijdelijk hogere uitgaven hebben, inclusief
verplichte eigen bijdragen voor ondersteuning
en medische zorg. Compenseer mensen met een
beperking voor die hogere uitgaven.
● Onderzoek het effect van armoede op maatschappelijke participatie. Betrek ervaringsdeskundigen bij het ontwikkelen van een financieel
instrument om participatie te bevorderen.

28.5 Het algemene beleid om armoede te
bestrijden is gericht op het verhogen van arbeidsparticipatie, ook onder mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering die geacht worden
gedeeltelijk te kunnen werken. Inkomsten uit werk
worden verrekend met de uitkering. Mensen met
een arbeidsongeschiktheidsuitkering merken dat
het aanvaarden van betaald werk hen niet perse
een hoger besteedbaar inkomen oplevert. 217 Van
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Artikel 29

Participatie in het politieke en openbare
leven
29.1 Mensen met een beperking mogen
stemmen en zijn verkiesbaar als ieder ander. 219
Ook mensen die vanwege een beperking onder
curatele, bewind of mentoraat staan, hebben sinds
2008 het recht te stemmen, in persoon of per volmacht. 220

29.4 Toegankelijkheid van informatie in de verkiezingsperiode, campagnes, debatten wordt niet
verplicht gesteld.

29.2 De Kieswet stelt dat alle stembureaus toegankelijk moeten zijn voor mensen met een fysieke
beperking en dat assistentie voor mensen met een
fysieke en/of zintuigelijke beperking moet worden
verleend tot in het stemhokje. Hulp aan kiezers
met een verstandelijke beperking is niet toegestaan volgens de Kieswet. Als personen met een
verstandelijke beperking niet zonder hulp kunnen
stemmen, gaat de wetgever er vanuit dat zij niet
zelfstandig hun wil kunnen bepalen. 221 De voorzitter van het stembureau bepaalt of een persoon
verstandelijk beperkt is en hulp geweigerd moet
worden. In stemlokalen zijn stembureaumedewerkers niet getraind om mensen met een beperking
goed te informeren en worden mensen met een
beperking vaker op basis van verkeerde informatie
ontmoedigd om te stemmen. 222

● Neem in de Kieswet een bepaling op dat
mensen met een leeshandicap het recht hebben
om zelfstandig te stemmen en dat gemeenten
daarvoor voorzieningen dienen te treffen.

Aanbevelingen artikel 29

Neem in de Kieswet op dat mensen geassisteerd mogen worden door een zelf aangegeven
persoon.
●

Maak informatie rondom stemmen en kiesrecht en verkiezingen toegankelijk.
●

29.3 Belangenbehartiger Ieder(in) protesteert
tegen de uitsluiting van hulpverlening aan mensen
met een verstandelijke beperking. Het bureau voor
democratische instellingen en mensenrechten
van de OVSE bekritiseerde in een rapport over de
Nederlandse parlementsverkiezingen in 2017 de
uitsluiting van hulp aan mensen met een verstandelijke beperking en beschouwt deze praktijk in
strijd met het VRPH. 223 Bij de parlementsverkiezingen in 2017 en de gemeenteraadsverkiezingen in
2018 waren er honderden klachten van mensen die
blind zijn en van mensen met verstandelijke beperkingen. Zij vonden de informatie en het stembiljet
ontoegankelijk en kregen geen hulp. 224 Een ander
onderzoek vond veel problemen bij kiezers met
een verstandelijke beperking maar weinig klachten bij kiezers met een lichamelijke beperking. 225
De Kiesraad, de organisatie die verkiezingen in
Nederland organiseert, heeft naar aanleiding van
de klachten de regering geadviseerd de Kieswet zo
aan te passen dat assistentie aan mensen met een
verstandelijke beperking door leden van het stembureau mogelijk wordt gemaakt. 226 De regering
heeft nog niet gereageerd op dit advies.
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Artikel 30

Deelname aan het culturele leven,
recreatie, vrijetijds-besteding en sport
30.1 De NIVEL Participatiemonitor meldt dat de
participatie van mensen met een beperking in de
samenleving ongeveer gelijk is gebleven tussen
2008 en 2015, en lager is voor mensen zonder beperking. 227 Vooral mensen met een verstandelijke
beperking en meervoudige beperkingen hebben
een lagere participatie op alle deelgebieden. Ze
hebben wel sterke behoefte aan meer sociale
contacten. Mensen uit deze groepen vertelden in
de groepsinterviews hoe belangrijk ondersteuning
is voor daten, vriendschap en seksuele intimiteit.

Aanbevelingen artikel 30
● Verplicht gemeenten om bij vergunningverlening eisen te stellen aan toegankelijkheid van
culturele podia, zwembaden, en andere openbare recreatiegelegenheden.
● Breid de ondersteuningsmogelijkheden uit
van Wlz en Wmo zodat ook sociale individuele
ondersteuning gericht op participatie mogelijk
is.

30.2 Mensen met mobiliteits- en zintuigelijke
beperkingen vertellen in groepsinterviews hoe de
ontoegankelijkheid van gebouwen en openbare
ruimte en de onveiligheid door obstakels op trottoirs en ‘shared spaces’ in steden, het lastig maken
om deel te nemen in het culturele leven, recreatie
en vrijetijdsbesteding.
30.3 Culturele podia zijn vaak niet toegankelijk
en regelgeving en vergunningen van gemeenten
lijken hier geen rekening mee te houden.
30.4 Er werd in meerdere groepsbijeenkomsten gesproken over de ontoegankelijkheid van
openlucht muziekfestivals. Ook zijn bioscopen en
theaters lang niet altijd rolstoeltoegankelijk. Het
enige theatergezelschap dat theater in gebarentaal
aanbood, stopte in 2015 door gebrek aan subsidie.
30.5 De Wet langdurige zorg vergoedt geen
ondersteuning voor sociale uitstapjes en vrijetijdsbesteding wat deelname in het culturele leven,
recreatie, vrijetijdsbesteding en sport voor mensen met ernstige verstandelijke en zintuigelijke of
fysieke beperking ernstig belemmert.
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Ik heb geen
geld voor
gezellige
dingen buiten
de deur.
En ja, dat
voelt eenzaam.
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Artikel 31

Statistieken en het verzamelen van
gegevens
31.1 Gegevensverzameling over de positie van
mensen met een beperking is niet systematisch,
sluit bepaalde groepen uit, omvat niet alle soorten
beperkingen, is niet gedifferentieerd naar geslacht,
achtergrond of leeftijd waar dat relevant kan zijn
en is beperkt tot slechts enkele thema’s. De leef
situatie van mensen met een beperking is daardoor niet of erg moeilijk uit beschikbare statistieken te halen.

onderzoek op basis van standaard vragenlijsten
uitgevoerd door het CBS en het Nivel. Hier worden
mensen met ernstige verstandelijke of zintuiglijke
beperkingen en mensen die in instellingen verblijven vaak niet bij betrokken. Om mensen met ernstige verstandelijke of zintuiglijke beperkingen te
betrekken in onderzoek zijn aangepaste methoden
nodig.’ 233

31.2 Tot 2015 verzamelde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gegevens over mensen met
een beperking en bracht vijfjaarlijks rapportages
uit over alle levensdomeinen. Dit is na 2015 gestopt.

Aanbeveling artikel 31

31.3 Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
verzamelt statistische data over mensen met een
beperking op basis van interviews. Alle mensen
die in instellingen wonen (ruim 300.000), worden
uitgesloten van die interviews. 228 Hun informatie
en hun opvattingen dragen daardoor niet bij aan
de CBS-statistiek. Het CBS is het eerste bureau voor
de statistiek ter wereld die een ‘baseline measurement’ gemaakt heeft voor het meten van de 17
Sustainable Development Goals (SDGs) of duurzaam ontwikkelingsdoelen, maar in rapportages is
de informatie niet gedifferentieerd voor mensen
met een beperking. 229

Verplicht een gecentraliseerde dataverzameling gericht op het in kaart brengen van data
voor implementatie van het VN-verdrag Handicap voor alle soorten beperkingen en waar
relevant gedifferentieerd naar gender, leeftijd,
afkomst en andere kenmerken.
●

31.4 Nivel doet onderzoek naar mensen met
een chronische aandoening via twee panels, een
panel voor chronische zieken en gehandicapten230
en een panel voor mensen met een verstandelijke
beperking, het Panel Samen Leven (PSL). 231
31.5 Het toezichthoudende College voor de
Rechten van de Mens (CRM) gebruikt gegevens van
het CBS en onderzoeksbureau Nivel om indicatoren te ontwikkelen om de mate van implementatie van het VN-verdrag Handicap te meten in
de domeinen wonen en deel uitmaken van de
maatschappij, werk en onderwijs. 232 Het CRM geeft
in de eerste rapportage aan het VN-comité aan
dat het ontbreken van cijfermateriaal over mensen
met een beperking het maken van indicatoren
voor andere artikelen van het verdrag bemoeilijkt:
‘De bestaande gegevensverzamelingen waar het
College uit put zijn voornamelijk gebaseerd op

Schaduwrapportage Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in Nederland

45

Artikel 32

Internationale samenwerking
32.1 Programma’s voor internationale samenwerking maken geen melding van empowerment
of inclusie van mensen met een beperking met als
enige uitzondering het Voice Global empowerment
fund. 234 Slechts 1% - 2% van het Overseas Development Assistance (ODA) budget (44 miljoen van de
4 miljard per jaar) wordt door de Nederlandse overheid besteed aan programma’s die ofwel gericht
zijn op de empowerment van mensen met een
beperking (bijv. Voice Global fund) of die aandacht
hebben voor inclusie van mensen met een beperking in bredere zin (bijv. inclusief onderwijs). 235
32.2 Ondanks verschillende oproepen vanuit
het parlement sinds 2015, zijn geen structurele
maatregelen genomen om inclusie van mensen
met een beperking in algemene ontwikkelingsprogramma’s te waarborgen. 236

Aanbevelingen artikel 32
Stel in oproepen voor programmavoorstellen
voor ontwikkelingssamenwerking ook criteria
voor inclusie van mensen met een beperking.
●

Pas de OESO ‘disability marker’ toe op alle
ontwikkelingsprogramma’s.
●

● Versterk ambtelijke capaciteit op inclusie
door het aanstellen van een VRPH focal point op
het ministerie van Buitenlandse Zaken met een
helder mandaat en het bieden van training met
een handleiding voor medewerkers.

●

Maak alle ambassades toegankelijk.

32.3 Programma’s houden geen rekening met
handicap; oproepen voor projectvoorstellen gebruiken geen indicatoren voor impact op mensen
met een beperking of voor mate van deelname van
mensen met een beperking; de overheid heeft de
‘disability marker’ van de Commissie voor Ontwikkelingshulp van de OESO nog niet overgenomen
en rapporteert niet over de voortgang die is gemaakt ten aanzien van de inclusie van mensen met
een beperking bij het monitoren van de duurzame
ontwikkelingsdoelen. Aandacht voor mensen met
een beperking ontbreekt ook bij post-conflict en
transitional justice projecten.
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Artikel 33

Nationale implementatie en toezicht
33.1 De regering rapporteert dat VWS het coördinatiepunt voor implementatie van het VN-verdrag
Handicap is, en dat VWS in een bestuurlijk overleg
zit met VNG, VNO-NCW en organisaties van mensen met een beperking vertegenwoordigd door de
Alliantie VN-verdrag Handicap. De stem van mensen met een beperking wordt op deze manier erg
verdund en gauw overstemd. Verder wordt geen
informatie over frequentie van overleg, agenda en
plannen gepubliceerd.

Aanbeveling artikel 33
Versterk de positie van mensen met een
beperking en hun organisaties bij de implementatie en bij de monitoring van de implementatie
van het VN-verdrag Handicap in lijn met General
Comment 7.
●

33.2 De uitleg over participatie van mensen met
een beperking van artikel 4.3 en 33 is niet vertaald
in stappen om participatie in implementatie en
toezicht werkelijk te vergroten. Aan veel aspecten
van de beoogde participatie van mensen met een
beperking en hun organisaties bij de implementatie en toezicht houden van het verdrag benoemd
in General Comment 7 wordt niet voldaan. 237
33.3 Zie verder 1-4.7 bij algemene verplichtingen en de aanbevelingen die direct te maken hebben met het concretiseren van meetbare realisatiedoelen.
33.4 Het monitoringsinstituut in Nederland is
het College voor de Rechten van de Mens (CRM).
Het CRM heeft bij het monitoringsproces geen regels voor structurele participatie van mensen met
een beperking en hun organisaties.

Betrek altijd
mensen met
beperkingen
bij het
maken van
plannen,
beleid en
wetten.
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Noten
1 Ieder(in) is een federatie van 240 organisaties van mensen met een beperking of chronische ziekte in Nederland
die samen 2 miljoen mensen vertegewoordigen. Ieder(in)
doet aan collectieve belangenbehartiging op landelijk
niveau, en ondersteunt haar lidorganisaties. Door de hele
organisatie werken mensen met een beperking of chronische ziekte of ouders/familieleden van mensen met een
beperking. Ieder(in) is actief lid van het European Disability
Forum, https://iederin.nl/
2 MIND Platform is een landelijke belangbehartiger voor
mensen met psychische problemen met 18 lid organisaties,
https://mindplatform.nl/
3 Per Saldo is een organisatie met 23.000 leden die
ondersteuning biedt aan houders van persoonsgebonden
budgetten, https://www.pgb.nl/
4 LFB is een organisatie voor en door mensen met een
verstandelijke beperking en kent een landelijke kantoor en
vijf regionale ‘sterkplaatsen’, https://lfb.nu/
5 Coalitie voor Inclusie werkt met mensen met en zonder
beperking aan een inclusieve samenleving en werkt nauw
samen met de organisaties in de Alliantie VN-verdrag Handicap, https://coalitievoorinclusie.nl/coalitie-voor-inclusie/
6 Vertegenwoordigers van de volgende groepen deden
mee aan interviews in de maanden juni en juli 2019, gehouden op kantoor van koepel organisatie Ieder(in): mensen
met een auditieve beperking, mensen met een visuele beperking, ouders van kinderen met een beperking, mensen
met een mobiliteitsbeperking, en mantelzorgers. Groepsinterviews met mensen met een verstandelijke beperking en
mensen met meervoudige en ernstige beperkingen werden
gehouden in centra dichter bij huis. Ook werd een interview
gehouden met mensen met een psychiatrische achtergrond
of psychische kwetsbaarheid. In alle interviews stond de
vraag centraal: ‘Wat zijn de grootste belemmeringen die u
ervaart in uw leven?’
7 Rapportages zijn te downloaden vanaf de website van
Ieder(in): www.iederin.nl/bibliotheek. Ga naar onderdeel
VN-verdrag Handicap.
8 Zie de beschrijving van het proces van bezuiniging op
de zorg en welzijn sector en daaruit tot stand gebrachte decentralisatie, De Verhuizing van de verzorgingsstaat – hoe de
overheid nabij komt, F. Bredewold, et. al, Uitgeverij Vangennep, Amsterdam, 2018.
9 De ontwikkeling is beschreven in: F. Bredewold et al,
De verhuizing van de verzorgingsstaat, hoe de overheid nabij
komt. Uitgeverij Van Gennep, 2018. Een concreet voorbeeld
van transformatie van verworven recht naar een voorziening: jonggehandicapten hadden wettelijk recht op een
arbeidsongeschiktheidsuitkering en reïntegratiehulp. Na
decentralisatie hebben jonggehandicapten die nog deels
kunnen werken geen recht meer op een gehandicaptenuitkering en voor wat betreft reintregatiehulp zijn ze afhankelijk van de vraag of gemeenten hen willen ondersteunen.
10 Concluding Observations on the Sixth Report of the
Netherlands, Committee of the International Convention on
Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), E/C.12/NLD/
CO/6 (2017) para 17: “The Committee reminds the State party that it bears responsibility for the implementation of the
Covenant at all levels, including at the municipal level. The
Committee recommends that the State party ensure that
all public authorities, including local authorities, are fully
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aware of their obligations under the Covenant and to that
end encourages the State party to issue and disseminate
the necessary information and guidance to local authorities
so that they can provide adequate and affordable social
services to people in their localities.”
11 De Nederlands vereniging van rekenkamers en rekenkamercommissies meldt op 30 oktober 2019 dat in hun
onderzoek nog minder dan een kwart van de gemeenten die
op een enquête reageerden had een uitgewerkte inclusie
agenda, https://www.nvrr.nl/nieuws/87536/Veel-gemeenten-nog-zonder-plan-voor-uitvoering-VN-verdrag-handicap.
12 Programma Onbeperkt meedoen! https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-mensen-met-een-handicap/programma-onbeperkt-meedoen met plannen voor
op zeven terreinen: Bouwen en Wonen, Werk, Onderwijs,
Vervoer, Participatie en Toegankelijkheid, Zorg en Ondersteuning, Rijk als organisatie.
13 Monitor gemeentelijke (Wmo) adviesraden Sociaal
Domein die lid zijn van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein,
Movisie, Utrecht, april 2017, https://www.koepeladviesradensociaaldomein.nl/sites/default/files/bestanden/
Monitor%20gemeentelijke%20Wmo%20adviesraden%20
sociaal%20domein-def.pdf
14 Wet gelijke behandeling op grond van handicap en
chronische ziekte, artikel 2 a.
15 Beleidsdoorlichting en evaluatie, Verweij Jonker
Instituut en Ecorys, 2015, https://www.verwey-jonker.nl/
doc/2016/315020_beleidsdoorlichting-en-evaluatie.pdf
16 EU Silc data samengesteld voor ANED, gepubliceerd in
Country profile – Netherlands en in Stefanos Grammenos ,
December 2018. European comparative data on Europe 2020
& People with disabilities. https://www.disability-europe.
net/downloads/995-task-1-2018-2019-statistical-indicatorseu2020, https://www.disability-europe.net/downloads/997country-profile-updated-nl
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Alliantie
VN-verdrag Handicap
Schaduwrapportage Verdrag inzake de rechten van personen met een
handicap in Nederland
Deze schaduwrapportage is gemaakt op basis van inbreng van mensen met een beperking.
Het onderzoek en de analyse is gedaan door ervaren onderzoekers op het gebied van
VN-verdragen: Jacqueline Schoonheim en José Smits, onder regie van de Alliantie VN-verdrag
Handicap.
Om de stem van mensen met een beperking bij de invoering van het VN-verdrag Handicap
zo sterk mogelijk te maken, werken organisaties samen in de Alliantie voor implementatie van
het VN-verdrag Handicap, kortweg: de Alliantie VN-verdrag Handicap.
De Alliantie VN-verdrag Handicap bestaat uit: Ieder(in), MIND Landelijk Platform GGz, Per Saldo
en LFB en werkt nauw samen met de Coalitie voor Inclusie. Gezamenlijk komen zij op voor de
belangen van mensen met een beperking.
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3500 AD Utrecht
Telefoon
030 - 720 00 00

