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Diepgaande analyse 
 
Op 29 juli 2015 vroeg de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL) een 
uitvoeringsverslag over de tenuitvoerlegging van het VN-Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap (CRPD), met speciale aandacht voor de slotopmerkingen van 
het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap. De daaruit 
voortvloeiende resolutie zal, na aanname in de plenaire vergadering, het standpunt van 
het Parlement weergeven over de recente aanbevelingen ("slotopmerkingen") van het 
VN-Comité aan de EU naar aanleiding van de evaluatie van de tenuitvoerlegging van het 
verdrag. 
 
Parlementaire uitvoeringsverslagen gaan gewoonlijk vergezeld van Europese 
uitvoeringsbeoordelingen, die zijn opgesteld door de afdeling Effectbeoordeling achteraf 
van het directoraat Effectbeoordeling en Europese Meerwaarde binnen het directoraat-
generaal Parlementaire Onderzoeksdiensten van het Europees Parlement. 
 
 

 
Samenvatting 
 

Deze diepgaande analyse, die is opgesteld door de afdeling Effectbeoordeling achteraf 

van de Onderzoeksdienst van het Europees Parlement (EPRS), gaat over de stand van 

zaken na een eerste evaluatie wat betreft de tenuitvoerlegging door de Europese Unie 

van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UN CRPD). De 

overkoepelende beginselen van het verdrag houden de integratie in van de rechten van 

personen met een handicap in alle beleidsdomeinen en in alle instellingen. In dit 

document worden de institutionele regelingen die vereist zijn om de tenuitvoerlegging 

op te volgen, geanalyseerd en worden de aanbevelingen ("slotopmerkingen") van het 

VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap in een bredere context 

geplaatst en de reeds geboekte vooruitgang en de nog aanwezige uitdagingen besproken. 
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1. Inleiding 

Het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (CRPD) is 

een juridisch bindend instrument dat de rechten en waardigheid van personen 

met een handicap moet beschermen en bevorderen. De alomvattende lijst van 

rechten voor personen met een handicap die in het verdrag is verankerd, moet de 

obstakels weghalen waarmee personen met een handicap in hun dagelijkse leven 

te maken hebben, obstakels die hen vaak verhinderen om op voet van gelijkheid 

met anderen van hun grondrechten te genieten. Het verdrag brengt ook een 

paradigmaverschuiving teweeg, aangezien het accent nu ligt op de autonomie 

van personen met een handicap en hun recht op volledige opname in de 

maatschappij, in plaats van gewoon op hun welzijn, zoals vroeger het geval was. 

Het creëren van omstandigheden waarin personen met een handicap zelfstandig 

kunnen leven, is in dit opzicht een belangrijke doelstelling en impliceert een 

verschuiving van leven in instellingen naar leven in woongemeenschappen. In 

heel Europa zouden naar schatting 80 miljoen personen een of andere vorm van 

handicap hebben, een aantal dat toeneemt als gevolg van de vergrijzing van de 

Europese bevolking. 

 

De EU ondertekende in 2010 het CRPD in haar hoedanigheid van organisatie 

voor regionale integratie. Het verdrag trad voor de EU in werking in januari 

2011. Sindsdien maken de bepalingen van het verdrag integraal deel uit van de 

EU-rechtsorde. Bijgevolg moeten alle wetgeving, beleid en programma's van de 

EU voldoen aan de gevestigde plichten van het CRPD. Op grond van het verdrag 

moet de EU ook de rechten van personen met een handicap binnen haar 

rechtsgebied en in het bijzonder binnen de EU-overheidsinstellingen 

beschermen. De uitvoering van het CRPD is echter geen eenvoudig proces, 

aangezien de overkoepelende beginselen van het verdrag de integratie inhouden 

van de rechten van personen met een handicap in alle beleidsdomeinen en alle 

instellingen. Om dit te bereiken, bepalen de uitvoeringsvereisten (artikel 33) dat 

een monitoringmechanisme moet worden ingesteld, dat onder andere 

gedetailleerd verslag uitbrengt aan het specifiek ingestelde VN-toezichtscomité, 

met name het Comité voor de rechten van personen met een handicap (hierna het 

"CRPD-Comité" genoemd). 

 

In september 2015 voltooide het CRPD-Comité zijn evaluatie van het initiële 

uitvoeringsverslag van de EU en bracht het zijn "slotopmerkingen" uit. Deze 

bevatten een lange lijst van aanbevelingen voor verdere actie. De EU moet een 

opvolgingsverslag begin 2021 overleggen. Het Europees Parlement wil aan deze 

opvolging bijdragen door middel van een initiatiefverslag betreffende de 

tenuitvoerlegging ("Tenuitvoerlegging van het VN-Verdrag inzake de rechten 

van personen met een handicap (CRPD), met speciale aandacht voor de 
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slotopmerkingen van het VN-Comité voor de rechten van personen met een 

handicap"), dat momenteel wordt voorbereid. Ter ondersteuning van het verslag 

van het Parlement, worden in deze Europese uitvoeringsbeoordeling de 

institutionele regelingen beschreven die de EU heeft ingevoerd met het oog op de 

tenuitvoerlegging van artikel 33 van het verdrag, alsook de belangrijke rol van 

het Parlement hierin. Daarnaast wordt een selectie van de 42 zorgpunten van het 

CRPD-Comité besproken en de reeds geboekte vooruitgang samengevat. 

 

2. Het UN CRPD in vogelvlucht 

Het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (CRPD) is 

een juridisch bindend instrument waarin de minimumnormen zijn vastgelegd 

voor de bescherming en waarborging van de burgerlijke, sociale, politieke, 

economische, wettelijke en culturele rechten van personen met een handicap. Het 

verdrag, dat in werking is getreden op 3 mei 2008, bevat de wettelijke plichten 

waaraan staten die partij zijn, moeten voldoen om deze rechten te waarborgen.  

 

Het verdrag bevat bewust geen definitie van de term "handicap", omdat het 

"handicap" beschouwt als een begrip dat "aan verandering onderhevig is"1. Het 

geeft echter wel aan wat zou kunnen worden verstaan onder het begrip, door te 

stellen dat personen met een handicap "personen met langdurige fysieke, 

mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met 

diverse drempels kunnen beletten volledig, effectief en op voet van gelijkheid 

met anderen te participeren in de samenleving" omvatten. Intussen, en in de EU-

context, is het Europees Hof van Justitie begonnen met het omschrijven van 

"handicap" in zijn jurisprudentie. 

 

Volgens ramingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) leeft 15 % van 

de wereldbevolking met een of andere vorm van handicap.2 Bijgevolg zijn 

personen met een handicap de grootste minderheidsgroep ter wereld. Een 

gelijksoortig percentage geldt voor de EU: volgens vaak aangehaalde gegevens 

van de Commissie zijn er ongeveer 80 miljoen EU-burgers met een handicap. 

Door de vergrijzing van de bevolking van de Europese Unie wordt een sterke 

toename verwacht.3 

 

Het verdrag creëert in beginsel geen nieuwe rechten, maar bevestigt en 

codificeert bestaande. Er kan echter wel worden aangevoerd dat het verdrag de 

staten die partij zijn, nieuwe plichten oplegt over hoe bepaalde rechten kunnen 

                                                 
1 CRPD, preambule, onder e). 
2 WHO-informatieblad over handicap en gezondheid nr. 352. 
3 De Commissie verwacht dat in 2020 ongeveer 120 miljoen personen in de Europese Unie 
meervoudige en/of lichtere handicaps hebben. Zie COM(2015) 615, blz. 2. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/en/
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worden verwezenlijkt (bijv. door "redelijke aanpassingen"4). Het verdrag 

verankert non-discriminatie, zelfbeschikking en onvoorwaardelijke gelijke 

behandeling van personen met en zonder een handicap als grondbeginselen. 

Door het accent te leggen op de volledige opname van personen met een 

handicap in de maatschappij en hun recht op zelfstandig wonen, houdt het 

verdrag een paradigmaverschuiving in naar een inclusieve benadering van 

personen met een handicap die gebaseerd is op autonomie en rechten, in plaats 

van gewoon op hun gezondheid en welzijn, zoals vroeger het geval was. In die 

zin beschouwt het verdrag "handicap" als het gevolg van de drempels die 

personen met functiebeperkingen tegenkomen in hun wisselwerkingen met hun 

omgeving, en niet als de fysieke of mentale conditie van de persoon ("handicap").  

Het verdrag is gebaseerd op acht algemene beginselen, die in artikel 3 worden 

opgesomd:  

 

- respect voor de inherente waardigheid en persoonlijke autonomie; 

- non-discriminatie (hetgeen echter voorkeursbeleid ten gunste van personen 

met een handicap, indien dit nodig zou zijn, niet uitsluit); 

- volledige participatie en opname in de samenleving; 

- respect voor verschillen en aanvaarding dat personen met een handicap deel 

uitmaken van de menselijke diversiteit;  

- gelijke kansen; 

- toegankelijkheid; 

- gelijkheid van man en vrouw; 

- respect voor kinderen met een handicap. 

 

 

 
Structuur van het CRPD-verdrag 

  

 Art. 1 – 4 stellen de doelstellingen, grondbeginselen en algemene beginselen van het verdrag 

vast 

 Art. 5 – 30 beschrijven de rechten van het verdrag op het gebied van onderwijs, 

werkgelegenheid, vervoer, infrastructuur en openbare gebouwen, politieke 

participatie en stemrecht, alsook de handelingsbekwaamheid van personen met een 

handicap 

 Art. 31 – 40 gaan over uitvoerings- en toezichtsaspecten, waaronder rapportageverplichtingen 

 Art. 41 – 50  bevatten wettelijke en administratieve bepalingen 

 

 

 

 

                                                 
4 Voor een definitie van "redelijke aanpassingen", zie 7.2.2. 
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3. DE EU als staat die partij is bij het UN CRPD 

Van alle VN-mensenrechteninstrumenten, die negen internationale 

kernverdragen omvatten5, is het CRPD niet alleen het recentste instrument, maar 

ook het eerste dat niet alleen openstaat voor nationale staten, maar ook voor 

"organisaties voor regionale integratie". In dit opzicht schept de Europese Unie 

een precedent, aangezien ze tot op vandaag de enige regionale organisatie is die 

tot het CRPD is toegetreden. De EU (toen nog de Europese Gemeenschap) 

ondertekende het verdrag op 30 maart 2007, de dag waarop het verdrag werd 

opengesteld voor ondertekening. Na de goedkeuring van Besluit 2010/48/EG 

van de Raad6 en de neerlegging van de formele ratificatieakte bij het secretariaat-

generaal van de VN in december 2010, trad het CRPD voor de EU in werking op 

22 januari 2011. Als gevolg hiervan, en gezien de juridisch bindende aard van het 

instrument, moeten alle wetgeving, beleid en programma's van de EU voldoen 

aan de gevestigde plichten in het verdrag. Bovendien is de EU verplicht de 

rechten van personen met een handicap binnen haar rechtsgebied en in het 

bijzonder binnen de EU-overheidsinstellingen te beschermen. 

 

Overeenkomstig artikel 216 VWEU is de overeenkomst juridisch bindend voor 

de EU-instellingen en -lidstaten. Alle betrokken partijen moeten het verdrag 

ratificeren, aangezien het verdrag een "gemengde overeenkomst" is, d.w.z. dat de 

EU en haar lidstaten gedeelde bevoegdheden hebben op de gebieden die het 

voorwerp zijn van het CRPD. Bijgevolg hebben de EU en de lidstaten, elkeen wat 

betreft zijn of haar respectieve bevoegdheden, een gedeelde 

verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging van het verdrag. Deze 

bevoegdheden zijn opgenomen in een verklaring7 die is overgelegd op grond van 

artikel 44, lid 1, van het verdrag en die steeds moet worden bijgewerkt wanneer 

er wijzigingen aan het EU-acquis zijn. Zoals met andere gemengde 

overeenkomsten het geval is, zijn de EU en haar lidstaten verplicht tot loyale 

                                                 
5 Deze zijn: 1. Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van 
rassendiscriminatie; 2. Internationaal Verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten; 3. 
Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten; 4. Internationaal Verdrag 
inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen; 5. Verdrag tegen foltering en 
andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing; 6. Verdrag inzake de rechten 
van het kind; 7. Internationaal Verdrag inzake de bescherming van alle arbeidsmigranten en hun 
gezinsleden; 8. Internationaal Verdrag ter bescherming van alle personen tegen gedwongen 
verdwijning; 9. Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. 
6 Besluit 2010/48/EG van de Raad van 26 november 2009 betreffende de sluiting door de Europese 
Gemeenschap van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een 
handicap. PB L 23 van 27.1.2010, blz. 35-61. 
7 Verklaring betreffende de bevoegdheid van de Europese Gemeenschap met betrekking tot 
aangelegenheden die zijn geregeld bij het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van 
personen met een handicap. Bijlage II bij Besluit 2010/48/EG van de Raad. PB L 23 van 27.1.210, 
blz. 55-60. 
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samenwerking.8 De interne coördinatieregelingen tussen de Raad, de Commissie 

en de lidstaten zijn gedetailleerd beschreven in een specifieke gedragscode.9  

 

Niet alle EU-lidstaten zijn echter al partij bij het verdrag: op 31 januari 2016 

hadden 25 lidstaten het verdrag geratificeerd en was de ratificatie van de drie 

overige lidstaten, met name Finland, Ierland en Nederland, nog hangende. Deze 

drie landen hebben het verdrag in 2007 ondertekend en voeren sindsdien 

hervormingen aan hun wetgeving uit om ratificatie mogelijk te maken. Op dit 

moment zouden ze al ver zijn gevorderd in dit proces. 

 

4. Het facultatief protocol bij het verdrag 

Het CRPD gaat vergezeld van een facultatief protocol. Dit protocol bevat 

bepalingen inzake klachten die individuele burgers of groepen van individuen 

kunnen indienen bij het CRPD-Comité, indien een staat, die partij is, inbreuk 

pleegt op de rechten in het verdrag en wanneer alle nationale rechtsmiddelen zijn 

uitgeput. Bovendien kan het VN-Comité op grond hiervan onderzoek voeren 

naar vermeende ernstige of systematische schendingen van rechten in het 

verdrag door een staat die partij is. 

 

Voor het facultatief protocol is er een afzonderlijke ratificatieprocedure. Tot op 

heden hebben 23 EU-lidstaten het facultatief protocol ondertekend en 21 het 

geratificeerd.10 De Europese Unie heeft het facultatief protocol nog niet gesloten, 

ondanks het gunstige voorstel van de Commissie11 dat dateert van 2008 en 

overweldigend veel steun kreeg van het Europees Parlement.12 Naast de 

toestemming van het Parlement is echter ook eenparigheid van stemmen in de 

Raad nodig voor de toetreding van de EU. De VN heeft laten weten bezorgd te 

zijn over het feit dat de EU het facultatief protocol nog niet heeft geratificeerd en 

roept de EU op om actie te ondernemen.13 Er is echter vooruitgang op dit gebied 

in zicht, want het nieuwe actieplan voor mensenrechten en democratie 2015-2019, 

                                                 
8 Verslag over de tenuitvoerlegging door de Europese Unie van het VN-Verdrag inzake de rechten 
van personen met een handicap (CRPD). SWD(2014) 182, 5.6.2014, blz. 7. 
9 Gedragscode tussen de Raad, de lidstaten en de Commissie tot vaststelling van interne regelingen 
voor de uitvoering door en de vertegenwoordiging van de Europese Unie met betrekking tot het 
Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap, PB C 340 van 
15.12.2010, blz. 11-15. 
10 Zie bijlage voor een overzicht van de ratificatiestatus van de EU-lidstaten. 
11 Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting door de Europese Gemeenschap 
van het facultatieve protocol bij het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van 
personen met een handicap. COM(2008) 530-2 (corr). 2.9.2008. 
12 Op 24 april 2009 nam het Europees Parlement een wetgevingsresolutie aan tot goedkeuring van 
het voorstel van de Commissie, waarin het de Commissie en de lidstaten opriep om regelmatig 
verslag uit te brengen over de voortgang van de tenuitvoerlegging van het protocol. T6-0313/2009. 
13 Slotopmerkingen over het initiële verslag van de Europese Unie/VN-Comité voor de rechten van 
personen met een handicap. CRPD/C/EU/CO/1. 2.10.2015, punten 6 en 7. 
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dat de Raad heeft aangenomen in juli 2015, voorziet in de toetreding van de EU 

tot het facultatief protocol als een van de te nemen maatregelen om doelstelling 

12, met name het cultiveren van een non-discriminatieklimaat, te 

verwezenlijken.14  

 

5. Uitvoering van het UN CRPD op EU-niveau 

5.1 Bestuur en toezichtsmechanisme 

Zoals bij elk internationaal verdrag ligt de hoofdverantwoordelijkheid voor de 

tenuitvoerlegging van het CRPD bij de staten die partij zijn. Door het 

ondertekenen en ratificeren van het verdrag, zijn de staten die partij zijn, 

verplicht alle bestaande en toekomstige wetgeving, beleidsmaatregelen en 

programma's in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het 

verdrag. In artikel 4, lid 1, onder b), van het verdrag is bepaald dat de staten die 

partij zijn zich verplichten "tot het nemen van alle relevante maatregelen, met 

inbegrip van wetgeving, teneinde bestaande wetten, voorschriften, gebruiken en 

praktijken aan te passen, of af te schaffen die discriminatie vormen van personen 

met een handicap". Zo ook moet alle toekomstige wetgeving voldoen aan het 

verdrag.  

 

Hiertoe moet bij effectbeoordelingen die voorafgaan aan nieuwe 

wetgevingsvoorstellen systematisch rekening worden gehouden met problemen 

op het gebied van sociale en grondrechten zodat, indien nodig, wordt voldaan 

aan het CRPD-verdrag. Volgens de VN houden de richtsnoeren inzake 

effectbeoordelingen van de Commissie echter onvoldoende rekening met het 

verdrag. De VN heeft dan ook de EU opgeroepen om de richtsnoeren te herzien 

en een meer alomvattende lijst van problemen op te nemen zodat 

overeenstemming met het verdrag beter kan worden beoordeeld.15 Dit puntje 

van kritiek blijkt niet meer van toepassing te zijn, aangezien er in mei 2015 

nieuwe richtsnoeren werden uitgegeven in het kader van het pakket betere 

regelgeving. Met name de praktijkgerichte "toolbox" houdt op verschillende 

plaatsen rekening met het effect op personen met een handicap (in het kader van 

de grondrechten) en beveelt een conformiteitscontrole ten aanzien van het CRPD 

aan. De Commissie had eigenlijk al benadrukt dat ze sterkere en meer 

operationele richtsnoeren voor effectbeoordeling als antwoord op de "vragenlijst" 

                                                 
14 Actieplan voor mensenrechten en democratie (2015-2019) "Mensenrechten hoog op de EU-agenda 
houden". Gezamenlijke mededeling van de Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger 
van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid aan het Europees Parlement en de Raad. 
JOIN(2015) 16 final van 28.4.2015, blz. 11. 
15 Slotopmerkingen, punten 12 en 13. 
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van de VN zou uitvaardigen.16 Het is pas als de nieuwe richtsnoeren worden 

toegepast in de praktijk, dat zal blijken of er meer specifieke richtsnoeren nodig 

zijn. 

 

Het verdrag zelf bevat een gedetailleerde reeks regels (artikelen 31-40) 

betreffende de tenuitvoerlegging ervan. In tegenstelling tot eerdere VN-

verdragen inzake mensenrechten, stelt het CRPD een toezichtsmechanisme vast 

dat betrekking heeft op beide niveaus, met name de VN en de staten die partij 

zijn. Wat betreft het niveau van de VN, werd een specifiek orgaan, met name het 

Comité voor de rechten van personen met een handicap, ingesteld om toezicht 

te houden op de daadwerkelijke tenuitvoerlegging van het verdrag en met name 

de nationale toezichtsprocedures.  

 

Op nationaal niveau voorziet artikel 33 in een drieledig mechanisme. De staten 

die partij zijn, moeten op grond van dit artikel:  

 

- een of meer contactpunten binnen hun bestuurlijke organisatie aanduiden; 

- een coördinatiesysteem binnen de overheid instellen om de 

tenuitvoerlegging op verschillende niveaus en in verschillende sectoren te 

verzekeren; en 

- een onafhankelijk kader instellen om de tenuitvoerlegging van het verdrag 

in het betreffende land te bevorderen, te beschermen en te monitoren.  

 

Bovendien moeten vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, 

met name organisaties die personen met een handicap vertegenwoordigen, actief 

worden betrokken bij het toezichtsmechanisme. Het betrekken van personen met 

een handicap ondersteunt het participatiebeginsel van het verdrag, een beginsel 

dat ook werd toegepast bij de onderhandelingen over het verdrag. De 

tenuitvoerlegging van artikel 33 is uiterst belangrijk en kan worden beschouwd 

als een absolute voorwaarde voor de tenuitvoerlegging van het verdrag. Volgens 

de wetenschapper Gauthier de Beco is artikel 33 een van de meest innovatieve 

bepalingen van het verdrag, aangezien het aantoonbaar de meest volledige 

bepaling inzake nationale tenuitvoerlegging en toezicht is dat ooit in een 

internationaal verdrag inzake mensenrechten werd opgenomen.17  

 

 

 

                                                 
16 Antwoord van de Europese Unie op de vragenlijst met betrekking tot het initiële verslag van de 
Europese Unie over de tenuitvoerlegging van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met 
een handicap. SWD(2015) 127. 19.6.2015, blz. 2. 
17 Gauthier de Beco: Article 33 of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: 
practice and evaluation. In: European yearbook of disability law, Vol. 5 (2014), blz. 9-42. 
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 5.1.1 Contactpunt 

Het nationale contactpunt binnen de bestuurlijke organisatie is de 

hoofdverantwoordelijke voor de tenuitvoerlegging van het CRPD door een staat 

die partij is. Dit contactpunt heeft een veelzijdige rol (zie tabel hieronder), 

waardoor het van voldoende personeel moet worden voorzien. Voor de EU 

kreeg de Europese Commissie de rol van contactpunt toegewezen (artikel 3 van 

Besluit 2010/48/EG van de Raad). In deze hoedanigheid zorgt de Commissie 

voor een sectoroverschrijdende coördinatie op drie niveaus: in haar eigen 

instelling, tussen alle EU-organen, en met de lidstaten. Ze zorgt er ook voor dat 

personen met een handicap en hun vertegenwoordigende organisaties betrokken 

zijn bij de tenuitvoerlegging van het verdrag. De Commissie is, als contactpunt, 

ook belast met de rapportage aan de VN namens de EU. 

 

 
Rol van het contactpunt 

 

- De regering adviseren bij de ontwikkeling van beleid, wetgeving, programma's en 

projecten, met name over hun effecten op personen met een handicap  

- Coördineren van alle activiteiten op regeringsniveau op het gebied van handicaps, 

binnen de ministeries en op verschillende bestuursniveaus (federaal/nationaal/regionaal) 

- Desbetreffende wetgeving ontwerpen, herzien en wijzigen 

- Het bewustzijn over het verdrag en het facultatief protocol vergroten 

- Zorgen voor de vertaling van het CRPD en bekendmaking in toegankelijke formaten 

- Actieplannen voor de ratificatie en tenuitvoerlegging opstellen en opvolgen 

- De periodieke verslagen van de staat die partij is coördineren 

- De verzameling van gegevens en statistieken voor beleidsplanning en toekomstige 

evaluatie van de tenuitvoerlegging verzekeren en coördineren 

- Ervoor zorgen dat personen met een handicap deelnemen aan beleids- en 

wetsontwikkeling 

- Personen met een handicap aanmoedigen om deel te nemen aan het 

maatschappelijk middenveld en de oprichting van organisaties voor personen met een 

handicap aanmoedigen 

- Bron: CRPD-handboek voor parlementsleden
18

 

 

 

 5.1.2 Coördinatiesysteem 

In tegenstelling tot het contactpunt is de oprichting van een horizontaal 

coördinatiesysteem aanbevolen, maar niet verplicht.19 Dit mechanisme is bedoeld 

om "de maatregelen in verschillende sectoren en op verschillende niveaus te 

faciliteren", om geïsoleerde, onsamenhangende besluiten te vermijden. Voor de 

                                                 
18 From exclusion to equality. Realizing the rights of persons with disabilities. Handbook for 
Parliamentarians on the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its Optional 
Protocol /VN-afdeling economische en sociale zaken, kantoor van de Hoge Commissaris van de 
VN voor mensenrechten (OHCHR) en Interparlementaire Unie. 2007, blz. 95. 
19 Zie artikel 33, lid 1, van het CRPD: "De Staten die Partij zijn [...] besteden naar behoren aandacht 
aan het instellen van een coördinatiesysteem binnen de overheid [...]". 
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EU bevat de hiervoor genoemde gedragscode (zie hoofdstuk 3) de 

coördinatieregelingen voor de Raad, de Commissie en de lidstaten. Er wordt met 

name vastgesteld wie wat doet op het gebied van vertegenwoordiging (spreken 

en stemmen), toezicht en rapportage. Tot op heden heeft de EU echter nog geen 

formeel coördinatiesysteem ingesteld, hetgeen een punt van kritiek van het 

CRPD-Comité was. Het CRPD heeft de EU dan ook aanbevolen een 

interinstitutioneel coördinatiesysteem vast te stellen en contactpunten aan te 

duiden in elk(e) EU-instelling, -agentschap en -orgaan.20 

 

Ondanks de afwezigheid van een formeel coördinatiesysteem, zijn er twee 

actoren die in de praktijk in zekere mate het gebrek aan dergelijk systeem 

aanvullen, zonder evenwel het parlement te betrekken: de werkgroep 

mensenrechten van de Raad (COHOM), die de uitvoering van het EU-beleid 

inzake mensenrechten bevordert en controleert en zorgt voor de formele 

coördinatie tussen lidstaten; en de EU-groep op hoog niveau inzake 

gehandicapten (DHLG), d.i. een deskundigengroep van de Commissie die 

bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten, de Raad van Europa en 

Noorwegen en die advies verleent aan de Commissie. Organisaties die personen 

met een handicap vertegenwoordigen, worden doorgaans uitgenodigd om de 

vergaderingen van deze twee groepen bij te wonen. De DHLG werd in de jaren 

negentig opgericht om aspecten inzake handicaps te integreren in alle 

beleidssectoren. Het jaarverslag van de DHLG over de tenuitvoerlegging van het 

CRPD21 is een belangrijke bron van informatie over de inspanningen van de EU 

en de lidstaten om aan het CRPD te voldoen. 

 

 5.1.3 Toezichtskader 

In het kader van de tenuitvoerlegging moet ook een toezichtskader worden 

ingesteld dat onafhankelijk is van de uitvoerende macht of de regering. Dit kader 

moet de tenuitvoerlegging van het verdrag bevorderen, beschermen en 

monitoren. Het kader kan bestaan uit één of meerdere actoren, bijvoorbeeld 

nationale instellingen voor de mensenrechten of ombudsmannen, en moet 

vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld betrekken. Het 

toezichtskader moet in overeenstemming zijn met de zogenoemde "beginselen 

van Parijs"22, waarin minimumnormen zijn vastgesteld voor de samenstelling, de 

opdracht en de werkregelingen van de nationale instellingen voor de 

mensenrechten (bijvoorbeeld onafhankelijkheid, pluralisme). 

 

                                                 
20 Slotopmerkingen, punt 77. 
21 Het meest recente was het zevende verslag van juli 2015. 
22 Principles relating to the Status of National Institutions (The Paris Principles), aangenomen bij 
resolutie 48/134 van de Algemene Vergadering van 20 december 1993. 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfNationalInstitutions.aspx


Tenuitvoerlegging door de EU van het CRPD 

PE 536.347 13 

Aangezien de EU geen eigen, specifieke EU-brede instelling voor de 

mensenrechten heeft, werden actoren met een specifiek belang in aspecten inzake 

handicaps aangeduid om deel uit te maken van het EU-kader. Het kader bestaat 

vandaag uit: 

 

- de Europese Commissie; 

- het Europees Parlement; 

- de Europese Ombudsman; 

- het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA); 

- en het Europees gehandicaptenforum (EDF) als vertegenwoordiger van het 

maatschappelijk middenveld. 

 

Alle leden van dit kader hebben dezelfde, algemene opdracht, met name het 

bevorderen, beschermen en monitoren van de tenuitvoerlegging van het verdrag. 

Elk lid heeft echter ook een specifieke rol, zoals hieronder is beschreven. 

 

De Europese Commissie is lid van het EU-kader sinds de instelling ervan. Het is 

immers de bevoegdheid van de Europese Commissie om de toepassing van de 

EU-wetgeving te controleren en inbreukprocedures in te leiden tegen lidstaten 

die het EU-recht schenden, en om burgers te beschermen (zij kunnen, indien ze 

rechtstreeks slachtoffer zijn, de Commissie wijzen op inbreuken op de EU-

wetgeving door nationale autoriteiten). Aangezien het CRPD-Comité van de VN 

zich echter vragen stelt over de verenigbaarheid van de dubbele rol van de 

Commissie (enerzijds als EU-contactpunt en anderzijds als lid van het kader) met 

de beginselen van Parijs23, zal de Commissie zich binnenkort terugtrekken uit het 

toezichtskader. Ze bevestigde dit tijdens een hoorzitting in het Europees 

Parlement in oktober 201524 en woont de facto geen vergaderingen van het kader 

meer bij.  

 

Het Europees Parlement bevordert de tenuitvoerlegging van het CRPD via 

politieke debatten en hoorzittingen. Het heeft een beschermende rol, 

voornamelijk via de Commissie verzoekschriften (PETI), die verzoekschriften 

van rechtstreeks getroffen EU-burgers (individuen of groepen) over 

beleidskwesties, met inbegrip van kwesties inzake handicaps, behandelt. Het 

Europees Parlement kan ook de toepassing van het CRPD monitoren via 

                                                 
23 Zie slotopmerkingen, punten 76-77. De beginselen van Parijs bepalen dat vertegenwoordigers 
van ministeries uitsluitend mogen deelnemen als adviseur. 
24 Tijdens een hoorzitting in het Europees Parlement over de tenuitvoerlegging van het CRPD, die 
onder leiding van de Commissie verzoekschriften (PETI) plaatsvond op 15 oktober 2015, 
verklaarde de vertegenwoordiger van de Commissie dat de Commissie zich voorbereidt op de 
terugtrekking uit het kader als lid. Deze hoorzitting in het Europees Parlement was trouwens de 
allereerste die volledig voldeed aan de toegankelijkheidsnormen. 
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specifieke uitvoeringsverslagen (dit is een specifiek type initiatiefverslag), via 

mensenrechtenverslagen, zijn recht om mondelinge en schriftelijke vragen aan de 

Commissie stellen of via studies. De uitvoeringsverslagen worden momenteel 

hervormd en men verwacht dat ze in de toekomst een meer prominente rol 

zullen spelen in de context van de toezichts- en onderzoeksfuncties van het 

Parlement.  

 

De deelname van het Europees Parlement aan het EU-toezichtskader heeft zich 

sinds de instelling van dit kader aanzienlijk ontwikkeld. Het Parlement werd 

eerst vertegenwoordigd door PETI, omdat deze commissie een specifieke 

beschermende functie ten aanzien van het verdrag heeft.25 In december 2013 

werd de rol van het Parlement in het kader uitgebreid, aangezien er nu drie 

commissies met belangrijke bevoegdheden voor aspecten inzake handicaps 

betrokken zijn: de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL) is de 

hoofdvertegenwoordiger van het Parlement in het kader, terwijl de Commissies 

burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) en PETI nauw 

betrokken zijn.  

 

LIBE is bevoegd voor de bescherming van de grondrechten en de bestrijding van 

discriminatie (ook op basis van een handicap), terwijl EMPL bevoegd is voor 

sociaal beleid in het algemeen, en met name voor discriminatie op de werkplek 

en op de arbeidsmarkt (met inbegrip van discriminatie op grond van een 

handicap), sociale inclusie en het Europees Sociaal Fonds.26 De operationele 

werkzaamheden van het kader worden op administratief niveau uitgevoerd, met 

name door het secretariaatspersoneel van de commissies, maar ook op politiek 

niveau, door de benoemde leden van elk van de drie commissies. 

 

Het Parlement zet zich enorm in voor de integratie van het CRPD-verdrag in zijn 

eigen instelling. Na een besluit van de Conferentie van voorzitters op 8 januari 

2015, heeft het Parlement, ongeacht zijn rol in het kader, een 

commissieoverschrijdend CRPD-netwerk op politiek niveau ingesteld, bestaande 

uit leidende gezaghebbende van de commissies die regelmatig met handicaps te 

maken hebben (EMPL, LIBE, PETI, BUDG, CULT, DROI, ENVI, FEMM, IMCO, 

JURI, TRAN; en andere, zoals REGI en DEVE werden ook uitgenodigd om deel 

te nemen). Het CRPD-netwerk wordt, zoals ook voor het lidmaatschap van het 

Parlement bij het kader het geval is, voorgezeten door EMPL. Zijn taak is 

tweeledig:  

                                                 
25 Raadpleeg voor meer informatie over de beschermende rol van PETI de volgende recente studie: 
Mark Priestley, Meredith Raley en Gauthier de Beco: "De beschermende rol van de Commissie 
verzoekschriften in de context van de tenuitvoerlegging van het VN-Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap". Beleidsafdeling C van het Europees Parlement, september 2015. 
26 De exacte opdrachten van de parlementaire commissies zijn opgenomen in het Reglement van 
het Parlement, bijlage VI. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20150909+ANN-06+DOC+XML+V0//NL&language=NL&navigationBar=YES
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- het bevorderen van het publieke debat over handicaps in het algemeen, en  

- het bevorderen van de politieke rol van het Europees Parlement bij de 

tenuitvoerlegging van het verdrag. Hiertoe onderzoekt het netwerk of 

documenten (wetgevende en andere) voldoen aan het CRPD en organiseert 

het bewustmakingsactiviteiten. 

 

Wat betreft de tenuitvoerlegging van het verdrag binnen de eigen administratie 

van het Parlement (bijv. arbeidsomstandigheden/redelijke aanpassingen, 

aanwerving, gebouwen, doventolken, brailleschrift enz.), werd een specifieke 

Werkgroep van het Bureau voor gelijkheid en diversiteit opgericht, die toezicht 

houdt op alle nodige administratieve maatregelen. Een interdepartementale 

werkgroep vaardigde een brochure uit over de logistieke aspecten van de 

toegankelijkheid van kantoren en diensten van het Parlement.27 Daarnaast toont 

het Parlement met zijn gedragscode voor de indienstneming van personen met 

een handicap, die in juni 2005 is aangenomen door zijn hoogste politieke orgaan, 

met name het Bureau, zijn positief engagement.  

 

Naast de hiervoor beschreven parlementaire actoren, moet ook de 

interfractiegroep "Gehandicapten" worden vermeld, een informele bijeenkomst 

van vertegenwoordigers van alle politieke fracties. Deze groep werd in 1980 

opgericht en toont dus aan dat de leden van het Europees Parlement al lang 

actieve verdedigers van de rechten van personen met een handicap zijn. 

 

De Europese Ombudsman is een onafhankelijk en onpartijdig orgaan dat de EU-

administratie ter verantwoording roept. In die hoedanigheid onderzoekt de 

Ombudsman klachten over wanbestuur door EU-instellingen of -organen, met 

inbegrip van schendingen van het CRPD. Daarnaast mag de Ombudsman ook 

onderzoeken op eigen initiatief uitvoeren en zijn vaststellingen bekendmaken in 

verslagen en aanbevelingen. 

 

Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA), dat dankzij de 

samenstelling van zijn raad van bestuur onafhankelijk is, voert een specifieke 

toezichtsrol uit door indicatoren en benchmarks te ontwikkelen en gegevens van 

de gehele EU met betrekking tot de grondrechten te verzamelen (cf. artikel 31 

van het verdrag). Door middel van onafhankelijk onderzoek en onafhankelijke 

publicaties vergroot het Bureau het bewustzijn over de rechten van personen met 

een handicap en weet het zo het verdrag te bevorderen. 

 

                                                 
27 Interdepartementale werkgroep van het Europees Parlement voor de toegankelijkheid van de 
gebouwen van het Parlement: Informatie over de toegankelijkheid van de gebouwen van het 
Europees Parlement (ongedateerd). 
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Het Europees gehandicaptenforum (EDF) is een overkoepelende organisatie die 

de Europese burgers met een handicap vertegenwoordigt en hun belangen en 

rechten actief bevordert en verdedigt. Het controleert de tenuitvoerlegging van 

het CRPD door het effect van EU-initiatieven en -wetgevingsvoorstellen op 

mensen met een handicap te onderzoeken en met name na te gaan of deze 

initiatieven en voorstellen in overeenstemming zijn met het verdrag, en brengt 

hierover standpuntnota's uit. Het bevordert het doel van het verdrag actief via 

een netwerk van nationale organisaties voor personen met een handicap. 

Daarnaast beschermt het EDF individuen door hen bijstand te verlenen in 

rechtszaken. Het forum diende, als stem van het maatschappelijk middenveld, 

een alternatief verslag in bij het VN-Comité.28 

 

De werkwijze van het kader is vastgelegd in een nota, die de Raad heeft 

onderschreven in oktober 2012.29 Een voorzitter en een secretariaat, die om de 

twee jaar worden vernieuwd, staan in voor de interne organisatie van het kader. 

Op dit moment neemt het FRA tijdelijk beide functies waar, en dit tot juni 2016. 

Tegen die datum moeten de operationele bepalingen zijn herzien.30 Het kader 

neemt een jaarlijks werkprogramma aan en komt minstens tweemaal per jaar 

samen. 

 

Naast het kader en haar functie als EU-contactpunt, organiseert de Europese 

Commissie sinds 2010 een jaarlijks "werkforum" inzake de tenuitvoerlegging van 

het CRPD. Dit platform brengt actoren van de verschillende tenuitvoerleggings- 

en toezichtsmechanismen op EU- en lidstaatniveau, alsook de 

vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en wetenschappers 

samen om beste praktijken te bespreken en uit te wisselen. 

 

5.2 Europese strategie inzake handicaps 2010-2020 

Veel staten die partij zijn bij het CRPD hebben, naar aanleiding van hun 

ratificatie van het verdrag, nationale strategieën of actieplannen inzake 

handicaps vastgesteld als operationele instrumenten voor de tenuitvoerlegging 

van het verdrag31. Ook de EU heeft dit gedaan. De Europese strategie inzake 

handicaps 2010-202032 werd in november 2010 aangenomen, vóór de toetreding 

                                                 
28 European Disability Forum: Alternative report to the UN Committee on the Rights of Persons 
with Disabilities, goedgekeurd op 8 en 9 november 2014. 
29 Nota over de instelling van een kader op EU-niveau als vereist in artikel 33, lid 2, van het VN-
Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap; aangenomen door de Raad op 29 
oktober 2012.  
30 Cf. de huidige Operationele bepalingen van het kader. 
31 Cf. de vergelijkende monografie over nationale strategieën inzake handicaps: Eilionóir Flynn: 
From rhetoric to action: implementing the UN Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities. Cambridge University Press, 2011. 
32 Europese strategie inzake handicaps 2010-2020: Een hernieuwd engagement voor een 
onbelemmerd Europa. COM(2010) 636. 15.11.2010. 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14157&langId=en


Tenuitvoerlegging door de EU van het CRPD 

PE 536.347 17 

van de EU tot het CRPD, en is een overkoepelend kader voor de bevordering van 

de rechten van personen met een handicap en de voorbereiding op de effectieve 

tenuitvoerlegging van het verdrag. De doelstellingen van de strategie moeten 

worden verwezenlijkt via maatregelen op acht belangrijke actieterreinen (zie 

tabel hieronder) en ondersteund door vier algemene uitvoeringsinstrumenten die 

de bepalingen van het verdrag weerspiegelen: 1. voorlichting; 2. financiële steun; 

3. statistieken en dataverzameling en -monitoring; 4. door het VN-Verdrag 

vereiste mechanismen. 

 

 

 
Prioritaire terreinen van de Europese strategie inzake handicaps 2010-2020 

 

Toegankelijkheid Goederen en diensten toegankelijk maken voor personen met 

een handicap en de markt voor hulpmiddelen bevorderen 

Participatie Ervoor zorgen dat personen met een handicap ten volle 

kunnen genieten van hun rechten als burger van de EU; 

obstakels in het openbare leven en voor vrijetijdsactiviteiten 

weghalen; het verlenen van kwalitatieve 

gemeenschapsgerichte diensten bevorderen 

Gelijkheid Discriminatie op basis van handicap bestrijden en gelijke 

kansen bevorderen 

Werkgelegenheid Het aantal personen met een handicap dat op de open 

arbeidsmarkt werkt, aanzienlijk verhogen 

Onderwijs & opleiding Inclusief onderwijs en permanente vorming voor scholieren en 

studenten met een handicap bevorderen 

Sociale bescherming Bevorderen van behoorlijke leefomstandigheden voor mensen 

met een handicap en armoede en sociale uitsluiting bestrijden 

Gezondheid Bevorderen van gelijke toegang tot gezondheidsdiensten en 

desbetreffende faciliteiten voor mensen met een handicap 

Externe actie Bevorderen van de rechten van mensen met een handicap 

binnen de externe actie van de EU 

 

 

De strategie inzake handicaps gaat vergezeld van een "initieel activiteitenplan 

voor 2010-2015"33, d.i. een soort stappenplan met betrekking tot elk prioritair 

terrein en bevat met een tijdsschema. De interdepartementale groep 

gehandicapten en de groep op hoog niveau inzake gehandicapten (DHLG) van 

de Commissie houden toezicht op de vooruitgang in de tenuitvoerlegging van 

het actieplan. De strategie inzake handicaps diende te worden herzien voor einde 

2013 en in de loop van 2016, om deze af te stemmen op de geboekte vooruitgang. 

De geplande tussentijdse herziening van het stappenplan werd echter uitgesteld, 

zoals het CRPD-Comité als punt van kritiek in zijn slotopmerkingen heeft 

                                                 
33 Initiële plan voor de uitvoering van de Europese strategie inzake handicaps 2010-2020: Actielijst 
2010-2015. SEC(2010) 1324. 15.11.2010. 
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vermeld. Het CRPD-Comité beval ook aan duidelijke benchmarks en indicatoren 

vast te stellen (punten 10-11). 

 

Intussen begon de Commissie op 23 december 2015 een openbare raadpleging 

over haar tussentijdse herziening van de Europese strategie inzake handicaps 

2010-2020 en kunnen tot 18 maart 2016 bijdragen worden geleverd. 

 

6. De constructieve dialoog tussen de EU en het CRPD-

Comité van de VN 

 

6.1 Algemene CRPD-rapportageverplichtingen 

Een van de kerntaken van het CRPD-Comité, dat in Genève is gevestigd, is het 

evalueren van de vooruitgang die de staten die partij zijn, hebben geboekt in de 

doeltreffende tenuitvoerlegging van het verdrag. In de praktijk wordt deze 

evaluatie uitgevoerd door middel van verslagen en bilaterale bijeenkomsten. De 

rapportageverplichtingen van de staten die partij zijn, zijn opgenomen in het 

verdrag (artikelen 35 en 36). Deze verplichtingen zijn zo vastgesteld dat een 

constructieve dialoog tussen de VN en alle staten die partij zijn, mogelijk is.  

 

Elke partij moet periodiek verslag uitbrengen aan het VN-Comité inzake de 

rechten van personen met een handicap over de maatregelen die zijn genomen 

om het verdrag uit te voeren. Het initiële verslag moet ten laatste twee jaar na de 

inwerkingtreding van het CRPD in een bepaald land worden overgelegd. Dit 

initiële verslag is doorgaans gebaseerd op een uitgebreide evaluatie van het 

recht, op basis waarvan de staat die partij is een stappenplan voor de 

tenuitvoerlegging opstelt. "Alternatieve" of "schaduwverslagen" door ngo's voor 

personen met een handicap kunnen het officiële verslag van de staat die partij is, 

aanvullen. 

 

Daarna dienen om de vier jaar voortgangsverslagen te worden overgelegd. Het 

CRPD-Comité onderzoekt alle ingediende verslagen en formuleert, als reactie op 

tekortkomingen, suggesties en aanbevelingen aan de staat die partij is.  

 

Aangezien het CRPD een overeenkomst van gedeelde bevoegdheden is, waarbij 

de EU en haar lidstaten partij zijn, hebben zowel de EU als de individuele 

lidstaten rapportageverplichtingen. Ze dienen aanvullende verslagen in over de 

tenuitvoerlegging van het verdrag op de gebieden waarvoor zij bevoegd zijn.34 

                                                 
34 De verslagen van de staten die partij zijn, zijn beschikbaar op het volgende internetadres: 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx. Er dient in deze context 
te worden vermeld dat het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten een vergelijkende 
analyse heeft bekendgemaakt van de inspanningen van de lidstaten om te voldoen aan het CRPD: 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx
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6.2. Rapportagegeschiedenis EU-VN 

Op 5 juni 2014 diende de Europese Commissie, in haar hoedanigheid van 

contactpunt, het eerste CRPD-uitvoeringsverslag van de EU in bij de VN35. Deze 

had betrekking op de periode van januari 2011 tot en met december 2013. In dit 

verslag worden de tenuitvoerleggingsmaatregelen beschreven die zijn genomen 

via wetgeving, beleidsacties en financieringsinstrumenten. In april 2015 werd het 

verslag in Genève besproken. De Commissie nam, als contactpunt, deel aan deze 

bespreking om het verslag toe te lichten en te antwoorden op specifieke vragen 

van het CRPD-Comité36. Deze vergadering leidde tot de aanname van de 

"vragenlijst"37 door het CRPD-Comité. Het Parlement, dat slechts een formeel 

beperkte rol heeft in de rapportage, maakte zijn standpunt over deze "vragenlijst" 

kenbaar in zijn resolutie van 20 mei 2015.38 De Commissie gaf een formeel 

antwoord aan het CRPD-Comité in juni 201539. In haar antwoord nam ze de 

inbreng van de administraties van de EU-instellingen op, alsook een aantal 

punten van de resolutie van het Parlement. Deze schriftelijke uitwisseling werd 

gevolgd door een constructieve dialoog over de stand van zaken tussen het EU-

kader en het VN-Comité in augustus 2015 in Genève, waarna het VN-Comité zijn 

"slotopmerkingen" bekendmaakte.40  

Deze bevatten een groot aantal aanbevelingen en stimulansen, die gedetailleerd 

worden besproken in hoofdstuk 7. 

  

Ter opvolging van de slotopmerkingen moet de EU de aanbevelingen uitvoeren 

en een antwoord sturen naar het CRPD-Comité vóór 23 januari 2021. De EU 

heeft echter het advies gekregen om haar verslag al een jaar voor deze deadline 

in te dienen overeenkomstig de vereenvoudigde rapportageprocedure van het 

Comité. 

 

Alleen op de drie hieronder genoemde gebieden is onmiddellijke actie vereist. 

Hierover moet binnen 12 maanden worden gerapporteerd, d.w.z. vóór 

september 2016 (punt 90):  

 

                                                                                                                                      
"De tenuitvoerlegging van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (CRPD) 
van de Verenigde Naties: een samenvatting van de wettelijke hervormingen in EU-lidstaten." FRA 
Focus 05/2015. 
35 Verslag over de tenuitvoerlegging door de Europese Unie van het VN-Verdrag inzake de rechten 
van personen met een handicap (CRPD). SWD(2014) 182 final. 5.6.2014. 
36 Daarnaast vond een niet-openbare briefing plaats met het EU-toezichtskader. 
37 VN-Comité inzake de rechten van personen met een handicap: List of issues in relation to the 
initial report of the European Union. CRPD/C/EU/Q/1, 15.5.2015. 
38 Resolutie P8-TA-(2015)0208 van het Europees Parlement van 20 mei 2015. 
39 Antwoord van de Europese Unie op de vragenlijst met betrekking tot het initiële verslag van de 
Europese Unie over de tenuitvoerlegging van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met 
een handicap. SWD(2015) 127 final. 19.6.2015. 
40 VN-Comité inzake de rechten van personen met een handicap: Concluding observations on the 
initial report of the European Union. CRPD/C/EU/CO/1, 2.10.2015. 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/swd_2014_182_en.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/098/84/PDF/G1509884.pdf?OpenElement
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14141&langId=en
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/226/55/PDF/G1522655.pdf?OpenElement
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- de EU moet de "bevoegdheidsverklaring" en haar lijst van instrumenten 

regelmatig bijwerken, zodat nieuw aangenomen instrumenten worden 

opgenomen (punt 17); 

-  de EU moet snel een gewijzigde Europese akte inzake toegankelijkheid41 

aannemen, zodat deze in overeenstemming is met het verdrag; deze akte 

moet doeltreffende en toegankelijke handhavings- en klachtenmechanismen 

omvatten (punt 29); 

- wat betreft de bestaande institutionele regelingen voor het uitvoerings- en 

toezichtsmechanisme, moet de EU de rol van de Europese Commissie 

ontdubbelen door deze niet langer te laten deelnemen aan het onafhankelijk 

toezichtskader, zodat volledig wordt voldaan aan de beginselen van Parijs, 

en moet de EU ervoor zorgen dat het kader over voldoende middelen 

beschikt om zijn functies uit te voeren; bovendien moedigt het Comité aan 

om een interinstitutioneel coördinatiesysteem in te stellen en contactpunten 

aan te wijzen in elk(e) instelling, agentschap en orgaan van de Europese 

Unie. 

 

Het lopende initiatiefverslag van het Europees Parlement betreffende de 

tenuitvoerlegging van het CRPD vormt de basis voor het standpunt van het 

Parlement over de slotopmerkingen. Dit EMPL-verslag over de 

tenuitvoerlegging van de CRPD, met LIBE en PETI als medeverantwoordelijke 

commissies overeenkomstig artikel 54 van het Reglement van het Parlement, is 

het eerste van een reeks, aangezien dergelijk verslag in de toekomst "regelmatig" 

zal worden opgesteld.42 

 

 

7. De slotopmerkingen van het CRPD-Comité: de 

belangrijkste zorgpunten 

 

7.1 Actoren die betrokken zijn bij de evaluatieprocedure van de 

EU 

Het CRPD-verdrag is niet gemakkelijk uit te voeren. De overkoepelende 

beginselen van het verdrag vereisen de integratie van de rechten van personen 

met een handicap in alle beleidsdomeinen en in alle instellingen van de EU. Dit 

leidt tot uitgebreide wetswijzigingen op EU-niveau en in de lidstaten, aangezien 

beide op grond van het verdrag verplicht zijn hun rechtskaders af te stemmen op 

de kernbeginselen van het CRPD, met name gelijkheid, non-discriminatie, 

                                                 
41 De Commissie heeft intussen haar voorstel bekendgemaakt, zie 7.2.6. 
42 Resolutie van het Europees Parlement over de vragenlijst die het VN-Comité voor de rechten van 
personen met een handicap heeft aangenomen in verband met het initiële verslag van de Europese 
Unie. P8_TA-(2015)0208 van 20 mei 2015, punt 15. 



Tenuitvoerlegging door de EU van het CRPD 

PE 536.347 21 

autonomie en zelfbeschikking, opname en toegankelijkheid. Naast de 

wetswijzigingen is er ook het Europees Hof van Justitie dat bijdraagt aan de 

tenuitvoerlegging van het verdrag en dat, door zich voor zijn jurisprudentie te 

baseren op het CRPD, waarschijnlijk de aanzet zal geven tot toekomstige 

hervormingen. 

 

Talrijke actoren en belanghebbenden hebben opmerkingen ingediend over de 

evaluatieprocedure en hebben bijdragen geleverd; sommigen hebben zelfs 

alternatieve of schaduwverslagen aan het CRPD overgelegd. Dit is volledig in 

overeenstemming met de geest van het verdrag, dat uitdrukkelijk aanmoedigt 

het maatschappelijk middenveld, en in het bijzonder organisaties voor personen 

met een handicap, te betrekken en rekening te houden met hun inbreng. Het 

CRPD-Comité verzocht de EU en haar instellingen uitdrukkelijk een 

gestructureerde dialoog op te zetten met personen met een handicap, via hun 

vertegenwoordigende organisaties (slotopmerkingen, punt 15). 

 

In deze context tracht het Europees Parlement actief de inbreng van organisaties 

van het maatschappelijk middenveld in zijn verslag inzake de tenuitvoerlegging 

van het CRPD te krijgen, bijvoorbeeld via hoorzittingen.43 Zo ook wil het 

Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) een dialoog aangaan met 

belanghebbenden en een forum voor het maatschappelijk middenveld bieden. 

Het EESC heeft een vaste studiegroep voor handicaps opgericht om de deelname 

van het maatschappelijk middenveld aan het toezicht op de tenuitvoerlegging 

van het CRPD te bevorderen. Het EESC is momenteel een advies aan het 

voorbereiden, waarvoor het zich baseert op de conclusies van de conferentie44 die 

het onmiddellijk na de bekendmaking van de slotopmerkingen heeft 

georganiseerd.45 Voor de deelnemers aan de conferentie zijn de slotopmerkingen 

een richtsnoer voor de volgende stappen: ze "dagen de EU uit om verder te gaan 

en ervoor te zorgen dat de inspanningen niet beperkt blijven tot besprekingen in 

Brussel, maar dat ze de levens van personen met een handicap daadwerkelijk 

zullen verbeteren" (punt 4 van de conclusies van de conferentie). Het EESC 

bracht ook de sociale dimensie van de economische crisis in herinnering door het 

                                                 
43 Bijvoorbeeld de hoorzitting van 27 januari 2016 in Brussel inzake het INI-verslag over de 
slotopmerkingen van het CRPD-Comité van de VN, georganiseerd door Helga Stevens (lid van het 
Europees Parlement en rapporteur voor het lopende uitvoeringsverslag) en Martina Anderson (lid 
van het Europees Parlement en rapporteur voor het advies van LIBE), of de informele hoorzitting 
van 17 december 2015 in Straatsburg, georganiseerd door de interfractiegroep Gehandicapten ("De 
slotopmerkingen van het CRPD-Comité van de VN aan de EU – standpunten van organisaties voor 
personen met een handicap"). 
44 Groep inzake gehandicapten van het EESC, conferentie "The implementation of the UN CRPD by 
the EU: Assessing the impact of the UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities' concluding 

observations – The way forward" , die plaatsvond op 10 september 2015 in Thessaloniki. 
45 Het initiatiefverslag van het EESC "Slotopmerkingen van het VN-Comité voor de rechten van 
personen met een handicap – Een nieuwe strategie voor gehandicapten in de EU", 
rapporteur: Ioannis Vardakastanis. 
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onder andere te hebben over de negatieve invloed die bezuinigingsmaatregelen 

in veel EU-landen hebben gehad op personen met een handicap, bijvoorbeeld 

door een vermindering van de financiële middelen voor inclusieve 

onderwijsprogramma's of fondsen voor begeleid werken. 46 

 

7.2 Bespreking van specifieke aanbevelingen 

De slotopmerkingen van de VN bevatten in totaal 42 aanbevelingen voor verdere 

acties die de EU moet ondernemen om te voldoen aan het verdrag. Deze 

aanbevelingen betreffen zowel algemene zaken als specifieke rechten die in het 

CRPD zijn verankerd. Op horizontaal niveau wil het VN-Comité dat de EU een 

alomvattende evaluatie uitvoert van haar wetgeving om volledig te kunnen 

voldoen aan het verdrag, en dat ze een strategie aanneemt voor de 

tenuitvoerlegging van het verdrag en hieraan een begroting, planning en 

toezichtsmechanisme koppelt (punt 9). 

 

Het is niet de bedoeling van deze beoordeling van de tenuitvoerlegging om alle 

aanbevelingen te bespreken. Daarom werden een aantal kernaspecten 

geselecteerd voor verdere bespreking. 

 

 7.2.1 EU-toezichtskader (artikel 33) 

Zoals in 5.1. besproken, heeft het VN-Comité vragen bij de samenstelling van het 

EU-toezichtskader. Dit toezichtskader moet dringend – het Comité verwacht een 

oplossing binnen het jaar – worden afgestemd op het verdrag en de beginselen 

van Parijs (zie 6.2). In de "vragenlijst" werden al twijfels geuit over de 

onafhankelijkheid van het kader en kwam de toewijzing van voldoende 

financiële en personele middelen ter sprake (punt 39 van de vragenlijst). Het 

Comité drukt zijn bezorgdheden nog uitdrukkelijker uit in de slotopmerkingen, 

waarin het aanvoert dat het EU-kader niet volledig in overeenstemming is met 

de beginselen van Parijs. Deze kritiek heeft betrekking op twee aspecten: de rol 

van de Commissie en de toereikendheid van de middelen van het kader.  

 

Wat de Commissie betreft, vraagt het CRPD-Comité haar dubbele rol, met name 

als contactpunt en als lid van het kader, te ontdubbelen door haar uit het kader te 

halen. Zoals in 5.1 besproken, is de Commissie haar terugtrekking aan het 

voorbereiden. Dit kan een stimulans zijn om na te denken over de structuur van 

het kader. Er is immers nog niet beslist of het kader zijn werkzaamheden zal 

voortzetten in zijn huidige vorm, maar zonder de Commissie, of dat er een 

geheel nieuw kader wordt ontwikkeld.  

                                                 
46 Het CRPD-Comité is ook bezorgd over de bezuinigingsmaatregelen van de EU en het effect 
ervan op artikel 28 van het CRPD (behoorlijke levensstandaard en sociale bescherming), zie 
punten 66-67 van de slotopmerkingen.  
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Daarnaast heeft het CRPD-Comité kritiek op het gebrek aan specifieke middelen 

voor het kader. In artikel 33 van het verdrag wordt niets gezegd over 

financiering, maar in de beginselen van Parijs is bepaald dat de instelling een 

infrastructuur moet hebben die geschikt is voor een vlotte uitvoering van haar 

activiteiten, met name een toereikende financiering. Deze financiering moet van 

die aard zijn dat de instelling kan beschikken over eigen personeelsleden en 

kantoren, zodat ze onafhankelijk van de regering is en niet onderhevig aan 

financiële controle, hetgeen haar onafhankelijkheid negatief zou kunnen 

beïnvloeden. 

 

 7.2.2 Gelijkheid en non-discriminatie (artikel 5)  

Gelijkheid en non-discriminatie zijn fundamentele waarden die in het primaire 

recht van de EU, met name de Verdragen47 en het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie, zijn verankerd. De EU moet alle vormen van 

discriminatie, waaronder discriminatie op basis van handicap, in al haar beleid 

en bij de uitvoering van haar beleid bestrijden. Deze waarden zijn ook zichtbaar 

in de Europese strategie inzake handicaps 2010-2020, het operationele instrument 

voor de tenuitvoerlegging van het CRPD door de EU. 

 

Het rechtskader dat gebaseerd is op de richtlijn inzake gelijke behandeling in 

arbeid en beroep48, stelt minimumregels vast voor de bescherming tegen 

(rechtstreekse en onrechtstreekse) discriminatie op grond van handicap49 in 

arbeid, beroep en beroepsopleiding. Hoewel de richtlijn in het algemeen 

succesvol werd omgezet in de lidstaten, blijft de werkelijke tenuitvoerlegging 

moeilijk te beoordelen wegens een gebrek aan gegevens (de lidstaten zijn op 

grond van de betreffende richtlijn niet verplicht om gegevens over gelijke 

behandeling te verzamelen).50 

 

Om non-discriminatie uit te breiden naar andere gebieden dan arbeid en beroep, 

stelde de Commissie, ter aanvulling van de richtlijn inzake gelijke behandeling in 

arbeid en beroep, al in 2008 de horizontale richtlijn inzake gelijke behandeling 

                                                 
47 Cf. bijv. artikel 9 VEU: "De Unie eerbiedigt in al haar activiteiten het beginsel van gelijkheid van 
haar burgers, die gelijke aandacht genieten van haar instellingen [...]" 
48 Richtlijn 2000/78/EG van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke 
behandeling in arbeid en beroep. PB L 303 van 2.12.2000, blz. 16-22. 
49 Samen met andere gronden van discriminatie, zoals godsdienst of overtuiging, leeftijd of 
seksuele geaardheid. 
50 Het Europees Parlement onderzoekt momenteel de werkelijke toepassing van de richtlijn inzake 
gelijke behandeling in arbeid en beroep door middel van een uitvoeringsverslag (EMPL, 
rapporteur: Renate Weber). De Onderzoeksdiensten van het EP voeren ondersteunend onderzoek 
voor dit verslag uit: Jan Tymowski: De richtlijn inzake gelijke behandeling in arbeid en beroep: 
Europese uitvoeringsbeoordeling. Europees Parlement, februari 2016. 
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voor51. De vaststelling van deze richtlijn, waarvoor eenparigheid van stemmen in 

de Raad nodig is, is sindsdien hangende, omdat bepaalde lidstaten bezwaren 

hebben, voornamelijk betreffende het subsidiariteitsbeginsel. Het Europees 

Parlement heeft de afgelopen jaren al meermaals het gebrek aan vooruitgang 

binnen de Raad aangekaart door middel van resoluties.52 Zo ook dringt het 

CRPD-Comité er in zijn slotopmerkingen bij de EU op aan om de richtlijn inzake 

gelijke behandeling vast te stellen (punt 19). 

 

Met het oog op gelijkheid tussen personen met en personen zonder een 

handicap, is positieve discriminatie (ook "positieve actie" genoemd) uitdrukkelijk 

toegestaan (artikel 5, lid 4, van het CRPD en artikel 7 van de richtlijn inzake 

gelijke behandeling in arbeid en beroep). 

 

Een kernelement van de richtlijn inzake gelijke behandeling in arbeid en beroep 

is het voorzien in "redelijke aanpassingen". Dit kernbegrip wordt in artikel 2 van 

het UN CRPD omschreven als "noodzakelijke en passende wijzigingen, en 

aanpassingen die geen disproportionele of onevenredige, of onnodige last 

opleggen [...] om te waarborgen dat personen met een handicap alle 

mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid met anderen 

kunnen genieten of uitoefenen". Naar analogie met arbeid en beroep, is het 

begrip van redelijke aanpassingen ook van toepassing op inclusief onderwijs. 

 

 7.2.3 Vrouwen met een handicap (artikel 6) 

Hoewel gendergelijkheid een fundamentele waarde van de EU is53, merkt het 

VN-Comité tot zijn spijt in zijn slotopmerkingen op dat er weinig sprake is van 

handicap in het genderbeleid van de EU. Het beveelt aan om met vrouwen en 

meisjes met een handicap rekening te houden bij de ontwikkeling van haar 

geplande strategie voor gendergelijkheid (punten 20 en 21).  

 

Intussen heeft de Commissie in december 2015 een opvolging en verlenging van 

haar strategie voor gendergelijkheid ("Strategisch engagement voor 

gendergelijkheid 2016-2019") bekendgemaakt in de vorm van een 

"werkdocument van de diensten van de Commissie".54 Ze verbindt zich ertoe om 

bijzondere aandacht te besteden aan de specifieke behoeften van groepen die op 

meerdere gebieden worden benadeeld, zoals alleenstaande moeders, oudere 

                                                 
51 Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke 
behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
gerichtheid. COM(2008) 426 van 2.7.2008. 
52 Bijv. resolutie van het EP over de vragenlijst. P8_TA-(2015)0208, punt 5; Resolutie van het EP van 
25 oktober 2011 over mobiliteit en inclusie van mensen met een handicap en de Europese strategie 
voor mensen met een handicap 2010-2020. P7_TA(2011)0453, punt 53. 
53 Cf. bijv. artikel 19 VWEU. 
54 SWD(2015) 278 van 3.12.2015. 
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vrouwen, mirgrantenvrouwen, Romavrouwen en vrouwen met een handicap. 

Het Europees Parlement drukte echter in zijn resolutie van 3 februari 2016 zijn 

ongenoegen uit en riep de Commissie op om haar "besluit te herzien en een 

mededeling uit te brengen over een nieuwe strategie voor gendergelijkheid en 

vrouwenrechten 2016-2020 waarin gendergelijkheidsvraagstukken worden 

behandeld".55 

 

Het Parlement, dat in het verleden de rechten van vrouwen met een handicap 

altijd actief heeft verdedigd, onderstreept in een alomvattende resolutie die het in 

2013 heeft aangenomen, dat het belangrijk is om genderaspecten te integreren in 

beleid, programma's en maatregelen.56 

 

 7.2.4 Kinderen met een handicap (artikel 7) en onderwijs 

(artikel 24) 

In het verdrag wordt gepleit voor woongemeenschappen in het algemeen en 

wordt bijgevolg ook het recht van kinderen met een handicap op het leven in een 

gezin in plaats van een instelling bevorderd (punt 57).  

De slotopmerkingen bevatten drie zorgpunten met betrekking tot kinderen met 

een handicap: inclusief kwaliteitsonderwijs, woongemeenschappen en het recht 

van kinderen om te worden betrokken bij besluiten die een invloed hebben op 

hun leven. 

 

Wat onderwijs betreft, zijn in de Europese strategie inzake handicaps 2010-2020 

onderwijs en opleiding opgenomen als een van de acht actieterreinen, met als 

doel inclusief onderwijs en permanente vorming voor scholieren en studenten 

met een handicap te bevorderen. Onderwijs is echter een bevoegdheid van de 

lidstaten, waardoor de EU geen wetten inzake inclusief onderwijs kan aannemen. 

Ondanks de principiële verbintenis van de lidstaten om inclusief onderwijs te 

organiseren, worden kinderen met een handicap nog vaak afgezonderd in 

instellingen of ontvangen ze niet de nodige ondersteuning wanneer ze naar een 

"gewone" school gaan.  

 

Het VN-Comité verzoekt de EU om maatregelen te nemen om de toegang tot 

inclusief kwaliteitsonderwijs te bevorderen en om handicapspecifieke 

indicatoren met betrekking tot onderwijs op te nemen in haar Europa 2020-

strategie. Om de mobiliteit van studenten met een handicap te bevorderen, heeft 

de EU specifieke bepalingen voor personen met een handicap opgenomen in 

                                                 
55 Resolutie van het Europees Parlement van 3 februari 2016 over de nieuwe strategie voor 
gendergelijkheid en vrouwenrechten na 2015. P8_TA-(2016)0042, punt 3. 
56 Resolutie van het Europees Parlement van 11 december 2013 over vrouwen met een handicap. 
P7_TA(2013)0579. 
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haar nieuwe Erasmus+-programma.57 Bovendien kunnen lidstaten de situatie 

van scholieren en studenten met een handicap verbeteren door de Europese 

structuur- en investeringsfondsen (ESIF) aan te wenden voor projecten die 

inclusief onderwijs bevorderen of die een verschuiving van zorginstellingen naar 

woongemeenschappen stimuleren. 

 

Kinderen met een handicap zijn bijzonder kwetsbaar voor geweld (artikel 16), 

zowel fysiek geweld als het toedienen van te veel medicatie en seksueel 

misbruik. Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten stelt in een 

recent verslag58 dat maatregelen ter bestrijding en voorkoming van geweld tegen 

kinderen met een handicap horizontaal en holistisch moeten zijn. Het verslag 

bevat een aantal aanbevelingen om geweld tegen kinderen met een handicap te 

voorkomen en te bestrijden. Het pleit voor een verbod op het plaatsen van 

kinderen in instellingen, ongeacht de ernst van de handicap, en vermeldt als 

positieve noot de EU-medefinancieringsmogelijkheden via ESIF voor 

desinstitutionalisering, twee aspecten die volledig in overeenstemming zijn met 

het CRPD. 

 

 7.2.5 Bevordering van bewustzijn (artikel 8) en toegang tot 

informatie (artikel 21) 

Ondanks de gedetailleerde lijst van bewustmakingsinitiatieven betreffende 

handicaps die de EU in haar antwoord op de "vragenlijst" aan het VN-Comité 

heeft verstrekt, haalt deze het onderwerp opnieuw aan in zijn slotopmerkingen. 

Het Comité heeft kritiek op de gebrekkige samenhang van de 

bewustmakingsacties betreffende handicaps van de EU en beveelt aan een 

alomvattende bewustmakingscampagne over het verdrag te ontwikkelen om de 

rechten in het verdrag te bevorderen en vooroordelen jegens personen met een 

handicap te bestrijden. Alle desbetreffende informatie moet ook in toegankelijke 

formaten worden verstrekt (punt 27). 

 

Wat betreft toegankelijke formaten in het algemeen, beveelt het Comité aan om 

de tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving inzake toegankelijke informatie te 

handhaven, zodat meer inhoud in toegankelijke formaten, talen en technologieën 

(met inbegrip van gebarentaal, braille, ingesproken berichten of gemakkelijk te 

                                                 
57 Cf. overweging 7 van de Erasmus+-verordening (Verordening (EU) nr. 1288/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van "Erasmus+"): "De 
deelname aan het programma door leden van kansarme en kwetsbare groepen moet worden 
vergemakkelijkt en er moet bij de tenuitvoerlegging van het programma actief worden ingespeeld 
op de bijzondere leerbehoeften van mensen met een handicap." 
58 Bureau voor de grondrechten: Violence against children with disabilities: legislation, policies and 
programmes in the EU. December 2015, blz. 8. 
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lezen formaten) wordt verstrekt.59 Het Comité beveelt ook aan te zorgen voor de 

officiële erkenning van braille en gebarentaal.  

 

De status van de 30 gebarentalen die in de EU worden gebruikt, valt onder de 

exclusieve bevoegdheid van de lidstaten en verschilt sterk van land tot land.60 De 

EU erkent desalniettemin gebarentalen als deel van de meertalige diversiteit van 

Europa en zet de lidstaten aan om ze te erkennen, zodat dove mensen beter 

worden opgenomen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Met name het 

Europees Parlement verzoekt al decennialang de lidstaten om de gebarentalen 

officieel te erkennen en vraagt om EU-financiering voor werkgelegenheids- en 

opleidingsprogramma's.61 

 

De EU wil ook het gebruik van gebarentaal en braille voor interacties van 

burgers met de EU-instellingen bevorderen, als bepaald in de Europese strategie 

inzake handicaps 2010-2020. Er bestaan geen nauwkeurige gegevens over het 

gebruik van gebarentalen in de gehele EU, maar volgens ramingen van de 

Europese Vereniging voor Doven zouden ongeveer 800 000 EU-burgers 

gebarentaal gebruiken.62 Volgens de Commissie gebruikt 1 op de 1 000 mensen 

gebarentaal als eerste taal.  

 

Wat betreft toegang tot informatie, heeft de EU onlangs een voorstel voor een 

nieuwe richtlijn inzake de toegankelijkheid van openbare websites 

bekendgemaakt.63 Deze moet de lidstaten helpen om de inhoud van websites van 

overheidsinstanties toegankelijk te maken voor alle gebruikers, met inbegrip van 

gebruikers met een handicap. 

 

 7.2.6 Toegankelijkheid (artikel 9) 

Het CRPD-Comité van de VN dringt er in zijn slotopmerkingen (punten 28 en 29) 

bij de EU op aan om zo snel mogelijk een Europese akte inzake 

toegankelijkheid, met inbegrip van doeltreffende en toegankelijke handhavings- 

en klachtenmechanismen, als bepaald in artikel 9 van het verdrag, aan te nemen. 

Op grond van dit artikel moeten de staten die partij zijn, een rechtskader 

                                                 
59 Voor een overzicht van toegankelijke formaten, zie de richtsnoeren van de Europese 
blindenunie'Making information accessible to all'. 
60 Zie de vergelijkende studie van de Europese Vereniging voor Doven: Mark Wheatley en Annika 

Pabsch: Sign language in legislation in the European Union. 2e ed. Brussel, 2012. 
61 Resolutie van 17 juni 1988 van het Europees Parlement over gebarentalen voor doven. A2-
302/87. PB C 187 van 18.7.1988, blz. 236. 
Resolutie van het Europees Parlement van 8 november 1998 over gebarentaal. B4-0985/98. PB C 379 
van 7.12.1998, blz. 66. 
62 Cf. Wheatley/Pabsch, blz. 19. 
63 Voorstel voor een nieuwe richtlijn betreffende de onderlinge aanpassing van wetten, 
voorschriften en administratieve bepalingen van de lidstaten inzake de toegankelijkheid van 
websites van overheidsinstanties. COM(2012) 721 van 3.12.2012. 

http://www.euroblind.org/resources/guidelines/nr/88
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ontwikkelen dat ervoor zorgt dat personen met een handicap volledig en 

onbelemmerd toegang hebben tot allerlei producten, infrastructuur, faciliteiten 

en diensten, zoals gebouwen, wegen, vervoer, scholen, huisvesting, medische 

voorzieningen, werkplekken, ICT (met inbegrip van het internet), elektronische 

diensten en nooddiensten.  

 

De EU erkent non-discriminatie van en toegankelijkheid voor personen met een 

handicap als een grondrecht (cf. artikelen 21 en 26 van het EU-Handvest van de 

grondrechten). Toegankelijkheid is dan ook een van de acht actieterreinen in de 

Europese strategie inzake handicaps 2010-2020. Ondanks meerdere initiatieven 

om de toegankelijkheidseisen op uiteenlopende gebieden (bijv. vervoer, nieuwe 

infrastructuur, ICT of hulpmiddelen) te bevorderen en harmoniseren, is de EU-

regelgeving nog steeds versnipperd. 

 

Het Europees Parlement heeft de Commissie verzocht een "ambitieus" voorstel 

voor een toegankelijkheidswet64 te presenteren. Het Europees Economisch en 

Sociaal Comité (EESC) formuleerde hetzelfde verzoek in zijn advies over 

toegankelijkheid als een van de mensenrechten voor personen met een 

handicap.65  

 

De Commissie bracht uiteindelijk in december 2015 haar langverwachte 

(gewijzigde) voorstel voor een Europese toegankelijkheidswet uit.66 De 

voorgestelde richtlijn heeft als doel het verbeteren van de toegankelijkheid van 

producten en diensten door de toegankelijkheidseisen te harmoniseren, zodat 

obstakels die voortvloeien uit de verschillende wetgevingen worden 

weggenomen. Eens aangenomen, zal de toegankelijkheidswet dus veel kunnen 

bijdragen aan de betere werking van de interne markt. In overeenstemming met 

het CRPD-verdrag en de standpunten die de belanghebbenden tijdens de 

uitgebreide raadplegingen kenbaar hebben gemaakt, bestrijkt het voorstel de 

hieronder opgesomde goederen en diensten: 

 

- computerapparatuur en besturingssystemen, 

- geldautomaten, kaartautomaten en incheckautomaten, 

- telefoons en smartphones, 

- tv-uitrusting voor digitale televisiediensten, 

- telefoniediensten en desbetreffende uitrusting, 

                                                 
64 Resolutie van het EP over de vragenlijst. P8_TA-(2015)0208. 
65 Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over toegankelijkheid als een van de 
mensenrechten voor personen met een handicap. TEN/515. 21.1.2014. 
66 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de 
toegankelijkheidseisen voor producten en diensten. COM(2015) 0615 van 2.12.2015. 



Tenuitvoerlegging door de EU van het CRPD 

PE 536.347 29 

- audiovisuele mediadiensten, zoals televisie-uitzendingen, 

- diensten voor personenvervoer met vliegtuig, bus, trein en over water, 

- bankdiensten, 

- elektronische boeken, 

- elektronische handel. 

 

In het voorstel is er echter geen sprake van technische oplossingen met het oog 

op innovatie. 

 

Het voorstel van de Commissie gaat vergezeld van een effectbeoordeling vooraf 

en is onderhevig aan de gewone wetgevingsprocedure. Het EESC bereidt een 

advies voor over de ontwerprichtlijn zodat ook de bezorgdheden van het 

maatschappelijk middenveld worden opgenomen. De belangenorganisaties voor 

gehandicapten hebben het wetgevingsvoorstel positief onthaald. Het Europees 

gehandicaptenforum, dat tijdens de raadplegingsronde aankondigde het voorstel 

grondig te zullen onderzoeken, gaf in zijn eerste verklaring aan enthousiast te 

zijn en zei dat het voorstel een groot potentieel heeft om een positieve 

verandering teweeg te brengen.67 Autism Europe drukte zijn hoop uit dat de 

richtlijn in grote mate ertoe zal bijdragen dat innovatieve, betaalbare en 

toegankelijke goederen en diensten beschikbaar zullen zijn voor personen met 

een handicap op de interne markt van de EU.68 

 

 7.2.7 Volledige handelingsbekwaamheid/gelijkheid voor de 

wet (artikel 12) en participatie in het politieke en 

openbare leven (artikel 29) 

Het VN-Comité drukte in punten 36 en 37 zijn bezorgdheid uit over het feit dat 

in de gehele EU de volledige handelingsbekwaamheid van veel personen met 

een handicap is beperkt. Het beveelt de EU aan om maatregelen te nemen, zodat 

alle personen met een handicap alle rechten die in de EU-Verdragen en -

wetgeving zijn opgenomen, zoals toegang tot justitie, goederen en diensten, met 

inbegrip van bankdiensten, werkgelegenheid, gezondheidszorg, alsook stem- en 

consumentenrechten kunnen uitoefenen. 

 

Wat betreft handelingsbekwaamheid en gelijkheid voor de wet, zijn de lidstaten 

bevoegd. Uit een vergelijkend verslag van het FRA69 blijkt dat de 

paradigmaverschuiving van het CRPD naar een op rechten gebaseerde aanpak 

van handicaps heeft geleid tot heel wat hervormingen van de wetgeving in de 

                                                 
67 Europees gehandicaptenforum persbericht, 2.12.2015. 
68 Autism Europe persbericht, 2.12.2015. 
69 FRA: Legal capacity of persons with intellectual disabilities and persons with mental health 
problems. 2013. 

http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=13855&thebloc=34390
http://www.autismeurope.org/files/files/press-release-autism-europe-european-disability-act-02-12-2015.pdf
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lidstaten, aangezien het een gangbare praktijk was om, in bepaalde 

omstandigheden, de handelingsbekwaamheid van personen met intellectuele 

handicaps en mentale gezondheidsproblemen te beperken. 

 

Het verdrag voorziet in waarborgen: "Deze waarborgen dienen te verzekeren dat 

maatregelen met betrekking tot de uitoefening van handelingsbekwaamheid de 

rechten, wil en voorkeuren van de desbetreffende persoon respecteren, vrij zijn 

van conflicterende belangen of onbehoorlijke beïnvloeding, proportioneel zijn en 

toegesneden op de omstandigheden van de persoon in kwestie, van toepassing 

zijn gedurende een zo kort mogelijke periode en onderworpen zijn aan een 

regelmatige beoordeling door een bevoegde, onafhankelijke en onpartijdige 

autoriteit of gerechtelijke instantie. De waarborgen dienen evenredig te zijn aan 

de mate waarin deze maatregelen van invloed zijn op de rechten en belangen van 

de persoon in kwestie." 

 

Een gelijksoortig probleem is het recht op participatie in het politieke en 

openbare leven. Het gebeurt vaak dat personen die geen 

handelingsbekwaamheid meer hebben en personen met een handicap die in een 

zorginstelling verblijven, geen stemrecht meer hebben. In dit kader beveelt het 

VN-Comité de EU aan om maatregelen te nemen om personen met een handicap, 

met inbegrip van zij die onder voogdij staan, in staat te stellen hun actief en 

passief kiesrecht uit te oefenen (punt 69). 

 

Ook op dit gebied liggen de meeste bevoegdheden bij de lidstaten. Het FRA 

ontwikkelde op mensenrechten gebaseerde indicatoren betreffende het recht op 

participatie in het politieke en openbare leven. De conclusie van zijn verslag70 

was dat mensen met een handicap, als gevolg van wettelijke en administratieve 

obstakels, ontoegankelijke procedures en informatie, en een gebrek aan kennis 

over politieke rechten de kans wordt ontnomen om te participeren in het 

politieke leven van hun gemeenschap. In zijn resolutie van mei 2015 besprak het 

Parlement deze uitdagingen en riep het de Commissie op om "de verplichtingen 

uit hoofde van artikel 12 van het VN-Verdrag in nationaal recht om te zetten en 

met name eventuele beperkingen van het actief en passief kiesrecht weg te 

nemen".71 

 

 7.2.8 Zelfstandig wonen en deel uitmaken van de 

maatschappij (artikel 19)  

In het kader van de onderliggende doelstelling van volledige participatie en 

opname in de samenleving, wordt in artikel 19 van het CRPD het recht van 

                                                 
70 FRA: The right to political participation of persons with disabilities: human rights indicators. 
2014. 
71 Resolutie van het EP over de vragenlijst. P8_TA-(2015)0208, punt 10. 
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personen met een handicap erkend om zelfstandig te wonen en deel uit te maken 

van de maatschappij. In deze bepaling worden drie belangrijke aspecten 

benadrukt: 1. het recht om vrijelijk een leefregeling te kiezen, d.w.z. waar en met 

wie zij leven; 2. het recht op toegang tot individuele hulpverlening, met inbegrip 

van persoonlijke assistentie, om opname in de maatschappij te ondersteunen en 

uitsluiting uit de maatschappij te voorkomen; en 3. het recht op toegang tot 

maatschappijdiensten voor het algemene publiek op voet van gelijkheid met 

personen zonder een handicap. 

 

Veel personen met een handicap worden, zonder dat zij dit kunnen kiezen, voor 

lange tijd in een zorginstelling geplaatst. Om zelfstandig wonen te bevorderen, 

zijn staten die partij zijn, op grond van het CRPD verplicht om een verschuiving 

teweeg te brengen van zorg in instellingen naar gemeenschapsgerichte 

alternatieven. In de EU behoort de ontwikkeling van dergelijke 

gemeenschapsgerichte diensten tot de bevoegdheid van de lidstaten, maar 

kunnen via de Europese structuurfondsen desinstitutionaliseringsinitiatieven 

worden gefinancierd. De Commissie erkent dat alleen die acties die de 

omstandigheden voor zelfstandig wonen helpen te creëren, moeten worden 

ondersteund door de EU. Maatregelen die bijdragen tot de verdere 

institutionalisering van personen met een handicap of ouderen mogen geen 

financiële ESI-steun ontvangen.72 

 

Verschillende ngo's hebben hun bezorgdheid geuit over het gebruik van EU-

fondsen voor de ondersteuning van projecten die tegen het concept van 

zelfstandig wonen ingaan. Zo diende de ngo European Network on Independent 

Living – European Coalition for Community Living (ENIL-ECCL) bij het VN-

Comité een schaduwverslag in over de tenuitvoerlegging van artikel 19 van het 

CRPD door de EU.73 Recenter nog riep de Open Society Foundations de 

Commissie op ervoor te zorgen dat de door de EU gefinancierde projecten 

voldoen aan het toepassingsgebied van het CRPD.74 De Europese Ombudsman 

voerde in 2014 en 2015 op eigen initiatief hierover een onderzoek uit (zaak 

OI/8/2014/AN) en concludeerde dat de Commissie geen acties mag 

ondersteunen met EU-geld die niet in overeenstemming zijn met de hoogste 

waarden van de Unie. 

 

                                                 
72 Antwoord van de Commissie op de "vragenlijst". SWD(2015) 127, blz. 21. 
73 Realising the right to independent living: is the European Union competent to meet the 
challenges? Schaduwverslag van ENIL-ECCL over de tenuitvoerlegging van artikel 19 van het VN-
Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap door de Europese Unie. Oktober 2014.  
74 Open Society Foundations: Community, not confinement: the role of the European Union in 
promoting and protecting the right of people with disabilities to live in the community. Oktober 
2015. 
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Het VN-Comité beveelt de EU in zijn slotopmerkingen aan om de 

desinstitutionalisering te begeleiden en te bevorderen en om beter toezicht te 

houden op het gebruik van de structuurfondsen. Het moedigt de Commissie 

zelfs aan om betalingen te schorsen, in te trekken en terug te vorderen als de 

plicht om de grondrechten te eerbiedigen, niet is nageleefd (punt 51). 

 

Voor de huidige programmeringsperiode 2014-2020 wordt in de ESIF-

verordeningen uitdrukkelijk verwezen naar het CRPD. Bovendien bevorderen ze 

sterker de beginselen van gelijkheid, non-discriminatie en opname van, en 

toegankelijkheid voor personen met een handicap via acties op grond van de 

fondsen. Dit positief punt heeft het VN-Comité ook opgemerkt (punt 5). De 

lidstaten zijn op grond van het nieuwe rechtskader verplicht verslag uit te 

brengen over hoe non-discriminatie van, en toegankelijkheid voor personen met 

een handicap via de fondsen worden toegepast. 

 

 7.2.9 Werk en werkgelegenheid (artikel 27) 

Zoals hiervoor uitgelegd, worden in de richtlijn inzake gelijke behandeling in 

arbeid en beroep minimumnormen vastgesteld om personen met een handicap te 

beschermen tegen onder andere rechtstreekse en onrechtstreekse discriminatie in 

arbeid en beroep. Uit beschikbare statistische gegevens blijkt desalniettemin dat 

de arbeidsparticipatie tussen personen met en die zonder een handicap sterk 

verschilt. Het Europees academisch netwerk van deskundigen inzake handicaps, 

dat onafhankelijk wetenschappelijk advies aan de Commissie verstrekt, 

analyseerde de Eurostat-gegevens betreffende de arbeidsparticipatie van 

personen met een handicap en kwam tot de volgende conclusies (gegevens voor 

2012):75 

 

- Bij benadering heeft slechts 48 % van de personen met een handicap een 

baan, ten opzichte van 72 % bij de personen zonder een handicap76, een 

situatie die sterk verschilt van lidstaat tot lidstaat. 

- de ernst van de handicap is uiterst belangrijk voor arbeidsparticipatie. Op 

EU-niveau is de arbeidsparticipatie van personen met een ernstige handicap 

28 %, terwijl die voor personen met een matige handicap 56 % bedraagt (ten 

opzichte van 72 % voor personen zonder een handicap).  

                                                 
75 European comparative data on Europe 2020 & People with disabilities. Task 6: Comparative data 
and indicators. Eindverslag door Stefanos Grammenos van het Centrum voor Europees sociaal en 
economisch beleid (CESEP) namens het Europees academisch netwerk van deskundigen inzake 
handicaps (ANED). December 2014.  
Eurostat verstrekt ook desbetreffende gegevens in zijn publicatie "Employment of disabled people: 
Statistical analysis of the 2011 Labour Force Survey ad hoc module." Editie van 2015. 
76 In deze context is het nuttig de doelstelling van de Europa 2020-strategie te herhalen, die vereist 
dat 75 % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar een baan heeft (personen met en zonder een 
handicap).  

http://www.disability-europe.net/content/aned/media/ANED%202014%20-%20Task%206%20-%20synthesis%20-%20European%20comparative%20data%20EU2020%20%26%20persons%20with%20disabilities%20final.doc
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- De arbeidsparticipatie van vrouwen met een handicap in de gehele EU 

(44 %) is aanzienlijk lager dan die van vrouwen zonder een handicap (65 %). 

Als we alleen naar personen met een handicap kijken, bedraagt de 

arbeidsparticipatie bij vrouwen 44 % en bij mannen 52 %. Er is dus een 

genderkloof van 8 %. Vrouwen met een handicap worden dus dubbel 

benadeeld. 

Werkloosheid is nauw verbonden met armoede en sociale uitsluiting. Als we 

naar de beroepsbevolking kijken (16 tot 64 jaar), loopt volgens ANED in de 

gehele EU 50 % van de personen met een ernstige handicap het risico op 

armoede of sociale uitsluiting, ten opzichte van 33 % van de personen met een 

matige handicap en 23 % van de personen zonder een handicap.77 

 

Het VN-Comité uit in zijn slotopmerkingen zijn bezorgdheid over de hoge 

werkloosheidsgraad bij personen met een handicap, voornamelijk vrouwen, en 

beveelt de EU aan om doeltreffende maatregelen te nemen om de 

arbeidsparticipatie van personen met een handicap op de open arbeidsmarkt te 

meten en te bevorderen door de lidstaten in te lichten over redelijke 

aanpassingen en toegankelijkheid op het gebied van arbeid en beroep. 

 

Deze aanbeveling sluit aan bij de doelstelling in de Europese strategie inzake 

handicaps 2010-2020, met name om het aantal personen met een handicap op de 

open arbeidsmarkt aanzienlijk te doen toenemen. 

 

 

 7.2.10 Het recht op deelname aan het culturele leven 

(artikel 30) en het Verdrag van Marrakesh 

Het CRPD-Comité moedigt in zijn slotopmerkingen (punt 71) onder het kopje 

"Deelname aan het culturele leven, recreatie, vrijetijdsbesteding en sport" de EU 

aan om het zogenoemde Verdrag van Marrakesh zo snel mogelijk te ratificeren 

en uit te voeren. Dit zou een mijlpaal zijn voor de toegang tot informatie voor 

blinde en visueel gehandicapte EU-burgers. Dit internationale verdrag, dat in 

juni 2013 in Marrakesh (Marokko) werd ondertekend, behoort tot de 

internationale verdragen inzake auteursrecht die door de Wereldorganisatie 

inzake intellectuele eigendom (WIPO) worden beheerd. Het stelt verplichte 

uitzonderingen (en beperkingen) op het auteursrecht in het internationaal recht 

vast om de toegang van blinden of visueel gehandicapten tot boeken en andere 

werken waarop auteursrecht berust, te bevorderen. Concreet betekent dit dat 

gemachtigde entiteiten gepubliceerde boeken die ontoegankelijk zijn voor 

blinden en visueel gehandicapten, mogen omzetten in een voor hen toegankelijk 

formaat. Het Verdrag van Marrakesh houdt niet alleen verband met artikel 30 

                                                 
77 ANED-verslag, blz. 12. 
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van het CRPD, maar ook met andere bepalingen van het verdrag, zoals die over 

toegankelijkheid (artikel 9), toegang tot informatie (artikel 21) en het recht op 

onderwijs (artikel 24). 

 

De EU ondertekende het Verdrag van Marrakesh op 30 april 2014. Al snel, met 

name op 21 oktober 2014, kwam de Commissie met een voorstel voor een besluit 

van de Raad om het Verdrag van Marrakesh te sluiten onder de 

toestemmingsprocedure.78 De ratificatieprocedure is sindsdien geblokkeerd in de 

Raad als gevolg van een geschil over bevoegdheden, aangezien zeven lidstaten 

de exclusieve bevoegdheid van de EU voor het toepassingsgebied van het 

Verdrag van Marrakesh betwisten. Om een einde te maken aan dit 

bevoegdheidsgeschil, vroeg de Commissie in juli 2015 het juridische advies van 

het Europees Hof van Justitie.79 Gezien deze omstandigheden is de kans klein dat 

visueel gehandicapte EU-burgers snel zullen kunnen genieten van de mildere 

bepalingen van het Verdrag van Marrakesh, want zelfs als de 

ratificatieprocedure wordt beëindigd, zijn er nog steeds specifieke wettelijke 

maatregelen nodig om het verdrag uit te voeren. 

  

Deze vertraging in de ratificatie van het Verdrag van Marrakesh door de EU 

werd sterk gehekeld door de Europese blindenunie.80 Het Europees Parlement 

heeft zich ertoe verbonden "actief met de desbetreffende actoren samen te 

werken om een pragmatische oplossing te vinden voor de toetreding tot het 

Verdrag van Marrakesh"81. In deze context nam het Europees Parlement een 

resolutie aan op 3 februari 2016, op basis van ontvangen verzoekschriften, om de 

Raad en de lidstaten ertoe aan te zetten werk te maken van de ratificatie.82 

 

 

 7.2.11 Statistieken en het verzamelen van gegevens (artikel 31) 

De staten die partij zijn, zijn op grond van het CRPD verplicht om desbetreffende 

statistische en onderzoeksgegevens te verzamelen als basis voor een op 

informatie gebaseerde beleidsvorming op het gebied van de tenuitvoerlegging 

van het CRPD. De verzamelde informatie moet worden uitgesplitst, zodat kan 

                                                 
78 Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het 
Verdrag van Marrakesh tot bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen 
die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben. COM(2014) 638. 
21.10.2014. 
79 Verzoek om advies, ingediend door de Europese Commissie op grond van artikel 218, lid 11, 
VWEU (advies 3/15). 
80 Zie persbericht van de Europese blindenunie: "Right to read" for blind and low vision Europeans 
still denied – access to literary works locked. 10.12.2015 
81 Resolutie P8-TA-(2015)0208 van het Europees Parlement van 20 mei 2015, punt 13, onder d). 
82 Resolutie van het Europees Parlement van 3 februari 2016 over de ratificatie van het Verdrag van 
Marrakesh, op basis van ontvangen verzoekschriften, met name verzoekschrift nr. 924/2011. 
P8_TA-(2016)0036, punt 2. 

http://www.euroblind.org/news/nr/2748
http://www.euroblind.org/news/nr/2748
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worden nagegaan wat de obstakels voor personen met een handicap zijn en de 

weg wordt vrijgemaakt voor toekomstig toezicht op en evaluatie van de 

doeltreffende tenuitvoerlegging van het verdrag.  

 

Al in 2008 erkende de Raad het gebrek aan EU-brede gegevens over de algemene 

situatie van personen met een handicap. De Raad benadrukte dat er statistieken 

met betrekking tot personen met een handicap nodig zijn, omdat "met dergelijke 

statistische en onderzoeksgegevens [...] op de verschillende bestuursniveaus een 

op informatie gebaseerd gehandicaptenbeleid [kan] worden ontwikkeld en 

uitgevoerd". De Raad riep dan ook de Commissie en de lidstaten op om 

maatregelen te nemen.83 Er zijn tot op heden echter nog altijd geen EU-gegevens 

beschikbaar op basis waarvan een uitgebreide, systematische en regelmatige 

monitoring van de situatie van personen met een handicap op alle gebieden van 

het bestaan kan worden uitgevoerd.  

 

De beschikbare Eurostat-gegevens betreffende handicaps zijn afkomstig van de 

volgende vier onderzoeken die in de gehele EU werden uitgevoerd: 

 

- Europees onderzoek inzake gezondheid en sociale integratie (vond eenmalig 

plaats, in 2012-2013); 

- Europees gezondheidsonderzoek (vindt om de vijf jaar plaats); 

- statistieken over inkomens en levensomstandigheden (jaarlijkse 

gegevensverzameling sinds 2003); 

- arbeidskrachtenenquête (tweemaal uitgevoerd, in 2002 en 2011). 

 

Deze gegevens geven een beeld van de situatie van personen met een handicap 

ouder dan 15 jaar die in gezinnen leven, waardoor er een grote lacune is omdat 

bijv. personen in zorginstellingen of kinderen onder 15 jaar met een handicap 

niet in acht worden genomen. Bovendien is het feit dat de omschrijving van 

"handicap" van lidstaat tot lidstaat verschilt, een obstakel voor nauwkeurige 

gegevensverzameling. 

 

Als oplossing voor het gebrek aan alomvattende gegevens, hebben Eurostat en 

de nationale bureaus voor de statistiek afgesproken om een 

moderniseringsprogramma te ontwikkelen voor de sociale statistiek, dat ook 

gezondheids-, en met name handicapaspecten omvat. Dit is een stap in de goede 

richting, aangezien het CRPD-Comité in zijn slotopmerkingen vereist dat de EU 

een op mensenrechten gebaseerd indicatorensysteem ontwikkelt, alsook een 

vergelijkbaar, alomvattend systeem voor gegevensverzameling, waarbij de 

                                                 
83 Resolutie van de Raad van de Europese Unie en de vertegenwoordigers van de regeringen der 
lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 17 maart 2008 over de situatie van personen met een 
handicap in de Europese Unie. PB C 75 van 26.3.2008, blz. 1-4. 
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gegevens worden opgesplitst op basis van geslacht, leeftijd, stads- of 

plattelandsbewoner en soort handicap (punt 73). 

 

 7.2.12 EU-overheid 

De slotopmerkingen van het CRPD-Comité bevatten ook een hoofdstuk over de 

naleving van het verdrag door de instellingen van de Europese Unie (punten 78-

89). 

 

Het VN-Comité maakte in deze context de volgende zes aanbevelingen aan de 

EU als overheid: 

 

- alle EU-werknemers met een handicap of met familieleden met een handicap 

moeten kunnen genieten van redelijke aanpassingen (artikel 5); 

- de EU moet volledige toegang tot justitie verzekeren en alle obstakels in EU-

rechtbanken, met inbegrip van fysieke en procedurele obstakels en de 

obstakels voor handelingsbekwaamheid, wegnemen (artikel 13); 

- de EU moet ervoor zorgen dat alle webtoegankelijkheidsnormen zijn 

toegepast op de websites van alle EU-instellingen en moet informatie 

verstrekken in gebarentaal, braille, ondersteunende en alternatieve 

communicatie, gemakkelijk leesbare formaten en dergelijke (artikel 21); 

- de EU moet zorgen voor het recht op inclusief onderwijs en redelijke 

aanpassingen in de Europese scholen (artikel 24); 

- de EU moet haar gemeenschappelijk ziektekostenstelsel herzien, zodat ook 

de gezondheidsbehoeften van personen met een handicap erin zijn 

opgenomen, zoals is bepaald in het verdrag (artikel 25); 

- de EU moet optreden als voorbeeld en meer personen met een handicap in 

haar instellingen in dienst nemen (artikel 27). 

 

8. Conclusie 

De inwerkingtreding van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met 

een handicap (CRPD) op 22 januari 2011 impliceerde een grote wijziging in het 

EU-rechtsstelsel, aangezien het – juridisch bindende – verdrag vereist dat de 

rechten van personen met een handicap worden geïntegreerd in alle EU-beleid 

en -wetgeving. Er is al veel verwezenlijkt sinds de toetreding van de EU tot dit 

internationale mensenrechtenverdrag, wat blijkt uit de dialoog tussen de EU en 

de VN over de tenuitvoerlegging van het CRPD, en met name de desbetreffende 

verslagen.  
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Uit de slotopmerkingen van het VN-Comité van oktober 2015, die de eerste 

evaluatieronde afsluiten, blijkt echter dat de EU nog een lange weg moet 

afleggen voordat ze volledig in overeenstemming is met het verdrag. De meer 

dan 40 specifieke aanbevelingen van de VN vormen een stappenplan voor de 

toekomst. Ze betreffen specifieke rechten, maar ook algemene beginselen en 

plichten. Er wordt een groot vraagteken geplaatst bij de toekomstige 

samenstelling van het "EU-toezichtskader" tot uitvoering van artikel 33 van het 

CRPD, aangezien het VN-Comité heeft geoordeeld dat de rol van de Europese 

Commissie niet verenigbaar is met de beginselen van Parijs, die 

minimumnormen bevatten voor de samenstelling en het mandaat van nationale 

mensenrechteninstanties (bijv. onafhankelijkheid, pluralisme). De Commissie 

heeft aangekondigd zich te zullen terugtrekken uit dit orgaan, hetgeen kan leiden 

tot een bredere hervorming van het EU-kader, waarvan ook het Europees 

Parlement lid is.  

 

De EU is zeer begaan met de evaluatie van het CRPD, die uiteindelijk moet 

leiden tot de volledige overeenstemming van het EU-acquis met het CRPD-

verdrag. De EU heeft dan ook recent haar inspanningen opgevoerd om te 

voldoen aan de eisen van de slotopmerkingen. De Commissie is met initiatieven 

op verschillende beleidsgebieden gekomen, zoals een voorstel voor de Europese 

toegankelijkheidswet, een richtlijn over de toegankelijkheid van openbare 

websites en de hernieuwde strategie inzake gendergelijkheid. Ze is ook met een 

openbare raadpleging begonnen over de (laattijdige) tussentijdse evaluatie van 

de Europese strategie inzake handicaps 2010-2020. Daarnaast zijn de EU-

instellingen, als overheidsinstellingen, verplicht om redelijke aanpassingen te 

doen voor personen met een handicap. 

 

Op bepaalde andere gebieden is het moeilijker om vooruitgang te boeken, o.a. 

door de weerstand die sommige lidstaten bieden, zoals het geval is met de 

richtlijn inzake gelijke behandeling en de ratificatie door de EU van het Verdrag 

van Marrakesh, dat de toegang van blinden en visueel gehandicapten tot werk 

waarop auteursrecht berust, moet bevorderen. Beide dossiers zitten vast in de 

Raad. 

 

In de geest van het verdrag gaat de EU de dialoog aan met organisaties van het 

maatschappelijk middenveld die personen met een handicap vertegenwoordigen 

en vraagt zij hun inbreng. De EU staat zeer open voor hun meningen. De 

tenuitvoerlegging door de EU van het CRPD mag tenslotte geen papieren tijger 

worden, maar moet leiden tot daadwerkelijke, tastbare verbeteringen voor de 

80 miljoen EU-burgers met een handicap. Dit uitvoeringsverslag van het 

Parlement zal hiertoe bijdragen. 

 



 

 

 

 

Bijlage: 

Ondertekening en ratificatie van het CRPD en het facultatief 

protocol door de EU en haar lidstaten 
 

Stand van zaken op 31 januari 2016 
 

 Verdrag Facultatief protocol 

 ondertekening ratificatie ondertekening ratificatie 

     

EU     

     

Oostenrijk     

België     

Bulgarije     

Kroatië     

Cyprus     

Tsjechië     

Denemarken     

Estland     

Finland     

Frankrijk     

Duitsland     

Griekenland     

Hongarije     

Ierland     

Italië     

Letland     

Litouwen     

Luxemburg     

Malta     

Nederland     

Polen     

Portugal     

Roemenië     

Slowakije     

Slovenië     

Spanje     

Zweden     

Verenigd 

Koninkrijk 

    

 

Landen worden partij bij het verdrag door ofwel het verdrag te ondertekenen en daarna te 

ratificeren, ofwel door het verdrag onmiddellijk te ratificeren zonder ondertekening 

("toetreding"). Dit is het geval voor Denemarken en Estland. 
 

Bron: VN 
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