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VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap  

Resolutie van het Europees Parlement van 20 mei 2015 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 (2015/2684(RSP)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een 

handicap (CRPD), dat op 21 januari 2011 in de EU in werking is getreden 

overeenkomstig 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 handicap1, 

– gezien de 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 handicap2, 

– gezien de Universele Verklaring van de rechten van de mens, het Verdrag tot 

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en het 

Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, 

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie getiteld "Verslag over de 

uitvoering van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap door 

de Europese Unie" (SWD(2014)0182), 

– gezien 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 Unie3, 

– gezien de mededeling van de Commissie van 15 november 2010 getiteld "Europese 

strategie inzake handicaps 2010-2020: Een hernieuwd engagement voor een 

onbelemmerd Europa" (COM(2010)0636), 

– gezien zijn resolutie van 25 oktober 2011 over mobiliteit en inclusie van mensen met 
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een handicap en de Europese strategie inzake handicaps 2010-20201, 

– gezien het jaarverslag 2013 van de Europese Ombudsman, 

– gezien de artikelen 2, 9, 10, 19 en 168 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie (VWEU), 

– gezien de artikelen 3, 15, 21, 23 en 26 van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie,  

– gezien Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een 

algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep2, 

– gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement, 

A. overwegende dat personen met een handicap als volwaardige burgers gelijke rechten 

hebben en er niet getornd kan worden aan hun waardigheid en hun recht op gelijke 

behandeling, zelfstandig leven en volledige deelname aan de samenleving; 

B. overwegende dat naar schatting 80 miljoen mensen in de Europese Unie een handicap 

hebben; 

C. overwegende dat uit gegevens van het EU-Bureau voor de grondrechten constant blijkt 

dat personen met een handicap met discriminatie geconfronteerd worden en 

moeilijkheden ondervinden om hun rechten uit te oefenen op voet van gelijkheid met 

anderen; 

D. overwegende dat personen met een handicap tot de kwetsbaarste groepen in onze 

samenleving behoren en dat hun integratie op de arbeidsmarkt een van de grootste 

uitdagingen voor het sociaal en arbeidsmarktbeleid vormt; 

E. overwegende dat de volledige inclusie en gelijke deelname van personen met een 

handicap slechts mogelijk is door middel van een op de mensenrechten gestoelde 

benadering van gehandicapten op alle niveaus van de besluitvorming, tenuitvoerlegging 

en monitoring van het EU-beleid, ook binnen de instellingen, en dat de Commissie hier 

terdege rekening mee moet houden in toekomstige voorstellen; 

F. overwegende dat volgens het EU-Bureau voor de grondrechten 21 van de 28 lidstaten 

nog steeds beperkingen opleggen inzake de volledige uitoefening van 

handelingsbekwaamheid; 

G. overwegende dat de Commissie in 2008 een antidiscriminatierichtlijn heeft voorgesteld 

maar dat die nog steeds geblokkeerd zit in de Raad;  

H. overwegende dat de beginselen van het VN-Verdrag veel verder gaan dan discriminatie, 

een leidraad vormen voor de volledige uitoefening van de mensenrechten door alle 

personen met een handicap in een inclusieve samenleving, en er ook op gericht zijn de 

nodige bescherming en ondersteuning te bieden, teneinde hun gezinnen in staat te 

stellen bij te dragen aan het volledige genot van de rechten van personen met een 

handicap en wel op voet van gelijkheid met anderen; 
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I. overwegende dat de EU het VN-Verdrag officieel heeft geratificeerd, en dat dit verdrag 

tevens door alle 28 lidstaten van de EU is ondertekend en door 25 lidstaten is 

geratificeerd; 

J. overwegende dat de Commissie verzoekschriften van het Parlement elk jaar 

verzoekschriften ontvangt in verband met discriminatie op grond van een handicap bij 

de toegang tot werkzaamheden in loondienst, werkzaamheden anders dan in loondienst, 

overheidsdiensten en onderwijs; 

K. overwegende dat mensen met een handicap geen homogene groep vormen en dat bij 

beleidsinitiatieven en acties ten gunste van hen rekening moet worden gehouden met dit 

gebrek aan eenvormigheid en met het feit dat bepaalde groepen, zoals vrouwen, 

kinderen en mensen die intensievere ondersteuning behoeven, met aanvullende 

problemen kampen en op verschillende manieren worden gediscrimineerd; 

L. overwegende dat het Parlement rekening moet houden met het feit dat de bepalingen 

van het VN-Verdrag minimumnormen zijn die de Europese instellingen toelaten verder 

te gaan om personen met een handicap te beschermen en discriminatie te bestrijden; 

M. overwegende dat toegang tot werk, tezamen met niet-discriminatie op het werk, 

essentieel is voor een zelfstandig en eigen leven; overwegende dat, ondanks alle 

bestaande programma's, initiatieven en strategieën op EU-niveau, de arbeidsparticipatie 

van mensen tussen de 20 en 64 jaar meer dan 70 % bedraagt, terwijl de 

arbeidsparticipatie van personen met een handicap minder dan 50 % bedraagt; 

overwegende dat de arbeidsparticipatie van vrouwen zonder een handicap 65 % 

bedraagt, tegenover 44 % voor vrouwen met een handicap; 

N. overwegende dat arbeid in loondienst van essentieel belang is om personen met een 

handicap in staat te stellen een onafhankelijk leven te leiden, en dat de lidstaten er 

daarom naar moeten streven de toegang tot de arbeidsmarkt voor mensen met een 

handicap te vergroten zodat zij kunnen bijdragen tot de maatschappij waarin zij leven, 

en dat de lidstaten, als voorafgaande voorwaarde, inclusief onderwijs moeten 

verstrekken voor alle kinderen met een handicap, waaronder kinderen met 

leerproblemen, om ze vanaf de lagere school een goede bagage te helpen verwerven 

zodat zij een op hun leervermogen afgestemde opleiding kunnen volgen, en hen daarbij 

in de gelegenheid te stellen een stevige onderwijsachtergrond op te doen die hen kan 

helpen een loopbaan uit te bouwen of een goede baan in de wacht te slepen waarmee ze 

later zelfstandig kunnen leven; 

O. overwegende dat de betekenis van het begrip "handicap" evolueert in samenhang met de 

wisselwerking tussen personen met functiebeperkingen en sociale en fysieke drempels 

die hen beletten volledig, effectief, op voet van gelijkheid en met dezelfde waardigheid 

met anderen in de samenleving te participeren; 

P. overwegende dat op grond van artikel 7 van de verordening houdende 

gemeenschappelijke bepalingen tijdens de voorbereiding en uitvoering van programma's 

die worden gefinancierd met middelen uit de Europese structuur- en 

investeringsfondsen, met name rekening moet worden gehouden met de 

toegankelijkheid voor personen met een handicap, en dat met dezelfde aspecten 

rekening moet worden gehouden tijdens de voorbereiding en uitvoering van andere EU-

fondsen; 



Q. overwegende dat in sommige lidstaten de vraag naar sociale dienstverlening toeneemt 

vanwege demografische en maatschappelijke veranderingen, met meer werkloosheid, 

armoede en sociale uitsluiting, met inbegrip van een ontoereikende beschikbaarheid van 

hoogwaardige diensten voor personen met een handicap, wat negatieve gevolgen heeft 

voor het vermogen van personen met een handicap om zelfstandig, inclusief en op voet 

van gelijkheid met anderen te leven; 

R. overwegende dat de bestaande EU-wetgeving betreffende de rechten van personen met 

een handicap beter ten uitvoer gelegd en gehandhaafd moet worden om de 

toegankelijkheid te vergroten voor alle personen met een handicap in de hele EU; 

S. overwegende dat het Parlement deel uitmaakt van het EU-kader om de uitvoering van 

het VN-Verdrag te bevorderen, te beschermen en te monitoren, overeenkomstig 

artikel 33, lid 2, van het VN-Verdrag; 

T. overwegende dat verscheidene maatschappelijke organisaties bij het VN-Comité voor 

de rechten van personen met een handicap informatie hebben ingediend in verband met 

de vragenlijst; 

U. overwegende dat de Commissie, als steunpunt op grond van artikel 33, lid 1, van het 

VN-Verdrag, is aangewezen om de vragenlijst te beantwoorden die het VN-Comité 

voor de rechten van personen met een handicap heeft aangenomen; 

V. overwegende dat het Parlement het enige rechtstreeks verkozen orgaan van de Europese 

Unie is dat de Europese burgers vertegenwoordigt en derhalve volledig voldoet aan de 

beginselen van Parijs, zoals bepaald in artikel 33 van het VN-Verdrag; 

1. verzekert het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap dat het 

Europees Parlement de rechtstreeks aan het EP gerichte vragen zal beantwoorden, en 

dringt er bij de Commissie op aan bij het formuleren van haar eigen antwoorden aan het 

comité rekening te houden met de standpunten van het Parlement; 

2. acht het betreurenswaardig dat de Commissie en de Raad de gedragscode hebben 

aangenomen zonder het Parlement daarbij te betrekken, met als gevolg dat het 

Parlement beperkte bevoegdheden heeft inzake de monitoring van het VN-Verdrag; 

3. verzoekt de Commissie voor haar antwoord op de vragenlijst alle betrokken instellingen 

en agentschappen officieel te raadplegen, met inbegrip van het Parlement, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's, de Ombudsman en het 

Bureau van de EU voor de grondrechten; 

4. roept de Commissie op het EU-kader te verzoeken om officieel deel te nemen aan de 

constructieve dialoog; 

5. wijst erop dat het voorstel voor een Europese antidiscriminatierichtlijn tot doel heeft 

mensen met een handicap te beschermen tegen discriminatie op het gebied van sociale 

bescherming, gezondheidszorg, habilitatie en revalidatie, onderwijs en de toegang tot en 

het aanbod van goederen en diensten, zoals huisvesting, vervoer en verzekeringen; 

betreurt het gebrek aan vooruitgang bij de Raad in verband met dit voorstel en dringt er 

bij de lidstaten op aan onverwijld werk te maken van de vaststelling van een 

gemeenschappelijk standpunt; 

6. merkt op dat het gebrek aan uitgesplitste gegevens en statistieken met betrekking tot 



specifieke groepen gehandicapten een hinderpaal vormt om passend beleid uit te 

stippelen; verzoekt de Commissie daarom statistische gegevens over handicaps, 

uitgesplitst naar leeftijd en geslacht, te verzamelen en te verspreiden zodat in de hele 

EU toezicht kan worden gehouden op de situatie van personen met een handicap op 

relevante terreinen van het dagelijkse leven, en niet alleen op het gebied van 

werkgelegenheid; 

7. stipt aan dat verscheidene maatschappelijke organisaties bij het VN-Comité voor de 

rechten van personen met een handicap informatie hebben ingediend voor de 

vragenlijst; dringt er daarom bij de Commissie op aan verder te werken aan een 

gestructureerde dialoog en met gehandicaptenorganisaties te overleggen en samen te 

werken als onderdeel van het toetsingsproces, ook bij het formuleren van een antwoord 

aan het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap in verband met de 

vragenlijst, en bij het ontwikkelen, uitvoeren en monitoren van het EU-beleid op dit 

vlak; 

8. verzoekt de lidstaten die dit nog niet hebben gedaan om het VN-Verdrag onverwijld te 

ratificeren; 

9. verzoekt de Commissie een ambitieus voorstel voor een Europese toegankelijkheidswet 

te presenteren, met volledige betrokkenheid van personen met een handicap gedurende 

de hele wetgevingscyclus, en benadrukt dat dit voorstel een hele reeks beleidsgebieden 

moet bestrijken met betrekking tot de toegankelijkheid van goederen en diensten voor 

alle EU-burgers, waarbij het zelfstandig leven en de volledige inclusie van mensen met 

een handicap worden bevorderd en een permanent, doeltreffend en onafhankelijk 

toezichts- en handhavingsmechanisme tot stand wordt gebracht; 

10. verzoekt de lidstaten 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; 

11. dringt er bij de Raad op aan zijn werkzaamheden in verband met het voorstel voor een 

richtlijn inzake de toegankelijkheid van de websites van overheidsinstanties te 

bespoedigen, om tot een gemeenschappelijk standpunt te komen en verdere stappen te 

zetten in de richting van de goedkeuring van deze wetgeving, en daarmee de 

toegankelijkheid van documenten, video's en websites te vergroten en alternatieve 

formaten en communicatiemiddelen aan te bieden; 

12. beveelt aan om EU-middelen te gebruiken om de toegankelijkheid en e-

toegankelijkheid voor personen met een handicap te bevorderen, een overgang van 

institutionele naar gemeenschapsgebaseerde zorg te bevorderen, kwalitatief 

hoogwaardige sociale en gezondheidsdiensten te ontwikkelen, en in de 

capaciteitsopbouw voor gehandicaptenorganisaties te investeren; 

13. wijst op zijn antwoorden en acties in verband met de vragenlijst naar aanleiding van het 

initiële verslag van de Europese Unie als onderdeel van de toetsing van het VN-

Verdrag:  

a. het heeft een commissieoverschrijdende coördinatiewerkgroep opgericht, 

bestaande uit leden van elk van de betrokken commissies, die 

bewustmakingsevenementen voor het personeel en de leden heeft opgezet, met 

inbegrip van de organisatie van cursussen gebarentaal als onderdeel van de 



beroepsopleiding; 

b. het heeft gewezen op de noodzaak van bereikbaarheid van de universele dienst en 

het alarmnummer "112" in zijn resolutie van 5 juli 20111 en in zijn verklaring  van 

17 november 20112, die een mijlpaal was in de ontwikkeling van het eCall-

boordsysteem; 

c. het aantal leden met een handicap is na de verkiezingen van 2014 aanzienlijk 

toegenomen; 

d. het verbindt zich ertoe actief met de desbetreffende actoren samen te werken om 

een pragmatische oplossing te vinden voor de toetreding tot het Verdrag van 

Marrakesh;  

e. het onderstreept dat de uitvoering van de EU-wetgeving moet worden verbeterd 

om ervoor te zorgen dat mensen met een handicap zelfstandig kunnen reizen met 

alle vormen van vervoer, waaronder openbaar vervoer;  

f. het verzoekt de Commissie de gevraagde uitleg te verstrekken over de vraag hoe 

zij in de bestaande en toekomstige wetgeving ervoor kan zorgen dat personen met 

een handicap gelijke kansen en gelijke toegang tot diensten en de arbeidsmarkt 

krijgen, dat hun grondrechten gewaarborgd zijn en dat zij voor de toegang tot 

sociale zekerheid dezelfde rechten en plichten hebben als de onderdanen van de 

lidstaat waar zij verzekerd zijn, overeenkomstig het beginsel van gelijke 

behandeling en niet-discriminatie, zodat alle personen met een handicap het voor 

alle EU-burgers geldende recht op vrij verkeer kunnen uitoefenen; 

g. het dringt er bij de lidstaten en de Commissie op aan ervoor te zorgen dat de 

toegang tot de rechter met betrekking tot de EU-wetgeving volledig aan het VN-

Verdrag voldoet, zodat iedereen zijn grondrechten kan uitoefenen; 

14. benadrukt dat er in het EU-kader meer politieke samenwerking nodig is, met inbegrip 

van de nodige financiële en personele middelen om ervoor te zorgen dat de EU haar 

taken kan vervullen zoals omschreven in het bovenvermelde besluit van de Raad, en 

dringt er bij de actoren in het EU-kader op aan de gevraagde middelen voor deze taak 

uit te trekken; 

15. is ingenomen met het initiatief van de leden om te vragen dat de Commissie burgerlijke 

vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, de Commissie werkgelegenheid en sociale 

zaken en de Commissie verzoekschriften regelmatig een gezamenlijk verslag opstellen 

naar aanleiding van de aanbevelingen van het VN-Comité voor de rechten van personen 

met een handicap;  

16. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 

het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap, en de regeringen en 

parlementen van de lidstaten. 
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