HET VN VERDRAG
VOOR DE RECHTEN VAN PERSONEN
MET EEN HANDICAP
in vogelvlucht.
De Verenigde Naties (VN) hebben in 2006 een verdrag aangenomen voor de
rechten van mensen met een handicap (IVRPH). Het verdrag geeft mensen
met een beperking dezelfde rechten als ieder ander. Het IVRPH roept de
overheid op de waardigheid, de mogelijkheid om eigen keuzen te maken en de
zelfstandigheid van mensen met een beperking te respecteren, beschermen en
te bevorderen. De overheid moet zorgen dat mensen met een handicap al hun
rechten en vrijheden volledig kunnen genieten, op gelijke voet met anderen.
Dat betekent o.a. naar een reguliere school kunnen gaan, zelfstandig kunnen
wonen, welkom zijn als consument, gelijke kansen als werknemer en
ondernemer, toegang tot informatie, financiering, (openbare) gebouwen en
openbaar vervoer. De overheid moet zorgen voor ondersteuning waar dat
nodig is, en voor een wettelijk verbod op discriminatie.

Meer informatie over het VN verdrag is te vinden op: www.un.org/disabilities
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De Nederlandse regering wil het VN-verdrag uiterlijk in 2015 ratificeren,
oftewel bekrachtigen. In juli 2013 zijn de concept wetsvoorstellen bekend
gemaakt waarin staat wat er volgens de Nederlandse regering moet gebeuren:

de Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap of Chronische Ziekte
(WGBH/Cz uitbreiden met het aanbod van goederen en diensten. Dit
betekent dat overheid, bedrijven en instellingen moeten zorgen dat hun
gebouwen, hun producten en hun dienstverlening (bijvoorbeeld websites,
informatie) toegankelijk en bruikbaar zijn voor mensen met een
beperking;

de Kieswet zo veranderen dat gemeenten de plicht krijgen verkiezingen en
stemlokalen toegankelijk te maken;

samen met belangenorganisaties een Actieplan maken hoe alle rechten uit
het VN Verdrag voor mensen met een handicap concreet gerealiseerd
kunnen worden.
Is dat alles? Ja, uit juridisch oogpunt is dat genoeg, schreef het Studie- en
Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) van de Universiteit Utrecht in twee
rapporten “Ratificatie en… dan?” en “Aanvullend Rapport Ratificatie en… dan?”.
Er is onderzocht of bedrijven en instellingen veel kosten moeten maken als het
Verdrag gaat gelden. Het SEOR, een onderzoeksinstituut van de Erasmus
universiteit heeft berekend dat de kosten meevallen. Ze schatten het op 18,4
tot 106,7 miljoen voor grote en kleine bedrijven samen. Dit komt omdat het
VN-Verdrag redelijke (niet te dure) aanpassingen vraagt van aanbieders van
goederen en diensten. Bedrijven hoeven niet meer te investeren dan ze
redelijkerwijs kunnen betalen gezien hun omzet. Bedrijven moeten kijken
welke obstakels hun klanten tegen komen en als een aanpassing duur is kan
verbeteren geleidelijk. Voor het onderzoek zijn interviews gehouden onder
(ook kleinere) aanbieders. Die blijken bereid gemiddeld zo’n 2100 euro te
betalen aan aanpassingen.
De
voorstellen
voor
de
goedkeuringsen
uitvoeringswet:
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2014Z1
3574&dossier=33990
Hier
de
link
naar
ons
kommentaar:
http://www.vnverdragwaarmaken.nl/images/vnoproep/140411_Brief_Alliantie.pdf
en
de
vragen
die
we
gesteld
hebben:
http://www.vnverdragwaarmaken.nl/images/vnoproep/140411_Bijlage_Alliantie.pdf
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De Coalitie voor Inclusie is actief om het VN verdrag
voor de rechten van mensen met een beperking waar
te maken. Ze werkt samen met veel andere
organisaties, individuele burgers en de overheid. De
Coalitie is blij dat de regering het verdrag gaat
invoeren en een Actieplan gaat maken.
De Coalitie vindt het jammer dat vooral gekeken is naar wat het VN verdrag
kost, maar niet naar wat het oplevert. De Coalitie vindt ook dat de regering
meer ambitie moet tonen dan nu in de concept wetsvoorstellen staat. Dit is
wat de Coalitie wil:
 Alle wetsvoorstellen en bestaande wetten moeten getoetst worden aan
het VN Verdrag IVRPH
 Zorgen dat mensen “meer meedoen” is te weinig ambitieus. Mensen met
een beperking worden vaak uitgesloten op allerlei vlakken en niet serieus
genomen. Dat komt volgens het Verdrag, omdat de samenleving mensen
met een beperking doorgaans niet op waarde schat, en niet ingericht is
op basis van de bestaande verschillen tussen mensen.
 De Coalitie wil dat het onderwijs inclusief wordt, zodat iedereen zich
volledig kan ontplooien. En dat iedereen gelijke toegang en kansen heeft
op werk.
 De Coalitie heeft zorgen over de veranderingen bij WMO, AWBZ en
Participatiewet. Is er ondersteuning als het nodig is? Kunnen mensen
kiezen om zelfstandig te wonen?
 Er is betere juridische bescherming nodig tegen allerlei vormen van
discriminatie.
 De Coalitie wil dat mensen met een beperking hun eigen regie en
zeggenschap niet kwijtraken alleen omdat ze een beperking hebben.
Voor mensen die moeite hebben hun keuzen en voorkeuren kenbaar te
maken, moet support beschikbaar zijn om beslissingen te nemen.
 De Coalitie vindt dat de Nederlandse regering het mogelijk moet maken
voor burgers om klachten in te dienen bij de VN over discriminatie. Dat
kan als de regering het “ facultatief protocol” van het IVRPH ratificeert.
De uitgebreide reactie van de Coalitie voor Inclusie is te lezen op:
www.vnverdragwaarmaken.nl/images/stories/Q3/reactie-cvi-wetsvoorstellenvn-verdrag.pdf
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Bijna alle landen in Europa hebben het
VN verdrag al geratificeerd. Nederland,
Ierland, Finland en IJsland nog niet.
Noorwegen ratificeerde in juni 2013.
Na Ratificatie verdwijnt discriminatie
niet in een klap. Er is tijd nodig om
wetten in te voeren en om mensen
bewust te maken wat er nodig is voor
gelijke kansen.
Staten moeten zorgen dat er gestaag
verbetering komt. Wat ze concreet
doen, en welke resultaten zijn behaald
wordt na ratificatie elke twee jaar aan
de VN gerapporteerd.
Maatschappelijke
organisaties
en
individuen kunnen in een “alternatief
rapport”
ook
elke
twee
jaar
rapporteren.

Meer informatie over het VN verdrag is te vinden
op: www.vnverdragwaarmaken.nl

www.coalitievoorinclusie.nl

@cvinclusie
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