
Hoe gaat het met het 
VN-verdrag handicap  
na twee jaar?

VN-verdrag voor de rechten van mensen  
met een beperking (VN-verdrag handicap)



In juli 2016 heeft de regering van Nederland het VN-verdrag handicap 
goedgekeurd. 
In het VN-verdrag staat wat de regering moet doen om te zorgen dat 
iedereen mee kan doen. 
Het gaat over onderwerpen als wonen, werken en leven.

Dit VN-verdrag zorgt dat mensen met een beperking een goed leven kunnen hebben.
De regering maakt hier afspraken over. Bijvoorbeeld met gemeenten.
Het College voor de Rechten van de Mens kijkt of iedereen zich aan de afspraken houdt.

Rapport
Het College maakt ieder jaar een rapport.
Hierin staat hoe het met de afspraken gaat.
Dit rapport gaat over de eerste twee jaar van het VN-verdrag in Nederland.
Het College heeft hierover contact gehad met mensen met een beperking.
En met organisaties voor en door mensen met een beperking.

Dit gaat goed:
■■ Verkiezingen voor mensen met een beperking 
worden beter toegankelijk.  
Hier werkt de regering nu goed aan.

■■ Winkels en bedrijven moeten mensen met beperking 
hetzelfde behandelen als ieder ander.  
Dit wordt vastgelegd in de Wet gelijke behandeling.

■■ De regering heeft een platform opgericht. 
In dit platform zitten mensen van gemeenten, 
bedrijven en organisaties voor en door mensen  
met een beperking. 
Zij denken en praten mee over de plannen van de 
regering over het VN-verdrag handicap.



Dit gaat minder goed: 

Algemeen
Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving.
Er zijn aanpassingen nodig voor mensen met  
een beperking.
De regering maakt hier afspraken over met 
gemeenten en bedrijven.
De aanpassingen komen alleen niet zo snel.
Sommige gemeenten hebben ook nog geen plan.

De eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius  
horen bij Nederland.
Zij hoeven niets te doen met het VN-verdrag.
Het College vindt dit niet goed. 

Gelijkheid voor de wet
Mensen met een beperking moeten altijd zelf 
beslissingen kunnen nemen over hun leven. 
Maar soms neemt iemand anders een beslissing 
voor iemand met een beperking.
Dit noemen we curatele, bewindvoering of 
mentorschap. 
Dat moet veranderen.

Maatschappelijke ondersteuning
Gemeenten regelen de zorg en ondersteuning  
voor mensen.
Het aanbod van zorg en ondersteuning, verschilt 
per gemeente.
Het gemeentepersoneel weet niet altijd goed  
wat de mogelijkheden zijn.
Mensen kunnen verhuizen naar een andere 
gemeente.
Zij moeten dan bijvoorbeeld een nieuwe rolstoel 
aanvragen.
Het aanbod van hulpverlening en dienstverlening 
verandert dan ook.

Gezondheid
Er zijn wachtlijsten voor mensen met een  
psychische beperking.
Zij krijgen niet op tijd de goede zorg en 
ondersteuning.
Hun gezondheidsproblemen worden groter.
Daardoor kunnen zij hun baan verliezen.
Of andere problemen krijgen.



Onderwijs
Kinderen met een beperking moeten zoveel  
mogelijk naar een gewone school kunnen.
Dit staat in de Wet passend onderwijs.
Nog veel kinderen met een beperking gaan  
naar speciaal onderwijs.

Arbeidsmogelijkheden
Mensen met een beperking moeten werk bij een 
werkgever kunnen doen.
De regering heeft plannen gemaakt over mensen 
met een beperking en werk.
In deze plannen staat dat meer mensen werk 
 moeten krijgen dat is aangepast aan hun 
beperking. 
Deze plannen zijn nog niet gelukt.

Colofon 

Deze uitgave is een samenvatting in 
begrijpelijke taal van de rapportage 
‘VN-verdrag handicap in Nederland 2018’ 
van het College voor de Rechten van de 
Mens. Deze rapportage is te vinden op 
www.mensenrechten.nl. 

College voor de Rechten van de Mens
Kleinesingel 1-3
Postbus 16001
3500 DA Utrecht
030 888 38 88
info@mensenrechten.nl
www.mensenrechten.nl

Voor vragen kunt u een mail sturen  
of bellen.

Hertaling
Buro Opaal 

Ontwerp
Ontwerpwerk, Den Haag
 
Publicatiedatum: 3 december 2018 
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