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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster is een gehandicapte jonge vrouw van 28. Zij vestigt de aandacht op de 
voortdurende schending van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een 
handicap, waardoor zijzelf en anderen niet kunnen deelnemen aan het sociale leven.

Wat haar specifieke geval betreft, vermeldt zij dat zij in Rome geen openbare zwembaden kan 
bezoeken vanwege verscheidene bouwkundige belemmeringen.

Ze verzoekt in dit verband om de invoering van beleidsmaatregelen aan de hand waarvan 
openbare diensten volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt voor personen met een 
handicap door bestaande belemmeringen weg te nemen en gelijke kansen te waarborgen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 29 april 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

De Europese Commissie zet zich volledig in voor de bescherming en bevordering van de 
grondrechten en voor de verbetering van de situatie van personen met een handicap in Europa.
In januari 2011 is de EU partij geworden bij het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de 
rechten van personen met een handicap1, dat op die manier integraal opgenomen werd in de 
                                               
1 Hierna het UNCRPD of "het Verdrag" genoemd.
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rechtsorde van de EU. De EU is binnen de grenzen van haar bevoegdheden gebonden aan het 
Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap 
(UNCRPD). Alleen wanneer de lidstaten het recht van de Unie ten uitvoer brengen, kan de 
Commissie nagaan of een nationale wet of maatregel in overeenstemming is met het 
UNCRPD en de rechten die zijn vastgelegd in het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie.

Teneinde te zorgen voor een coherente en doeltreffende uitvoering van het Verdrag binnen de 
EU heeft de Commissie in november 2010 de Europese strategie inzake handicaps 2010-2020 
gelanceerd1.  De strategie definieert een aantal prioritaire actieterreinen en doelstellingen 
alsook aanverwante beleidsmaatregelen en acties op EU-niveau. Zij beoogt eveneens de 
ondersteuning van nationale inspanningen om de integratie en de volledige participatie van 
personen met een handicap aan alle aspecten van het leven te bevorderen. 

Betere toegankelijkheid van de fysieke omgeving, vervoer, informatie- en 
communicatietechnologie en -systemen (ICT) en andere faciliteiten en diensten, als een eerste 
vereiste voor de volledige participatie van personen met een handicap, is een van de 
belangrijkste doelstellingen van de strategie overeenkomstig artikelen 3 en 9 van het 
UNCRPD inzake toegankelijkheid. 
Op het gebied van de gebouwde omgeving zijn een aantal door de EU gefinancierde OTO-
projecten en studies uitgevoerd en toegankelijkheid is naar voren gekomen in de 
beleidsdiscussies in het kader van het initiatief voor leidende markten voor duurzaam bouwen. 
Informatie over toegankelijkheid wordt verzameld in het kader van sociale duurzaamheid die 
een aantal regelgevende en normalisatieaspecten omvat.

De Europese Commissie heeft een aantal normalisatiemandaten uitgebracht voor het Europees 
Comité voor Normalisatie teneinde de ontwikkeling van gemeenschappelijke vrijwillige 
toegankelijkheidsnormen op het gebied van ICT en gebouwde omgeving te ondersteunen en 
de uitvoering van universeel ontwerp en ontwerpen voor iedereen bij de ontwikkeling van 
normen te bevorderen. Overeenkomstig mandaat 420 is een inventaris van Europese en 
internationale normen voor de toegankelijkheid van de gebouwde omgeving2 opgesteld 
waardoor de reikwijdte en dekking van nationale regels voor de toegankelijkheid van de 
gebouwde omgeving kunnen worden vergeleken en de toestand in Italië kan worden 
vastgesteld. Momenteel worden de onderhandelingen afgerond voor de ontwikkeling van een 
Europese norm voor de toegankelijkheid van de gebouwde omgeving.

De structuurfondsen van de EU (met name het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) 
zijn ook belangrijke hulpmiddelen om de toegankelijkheid van de gebouwde omgeving te 
verbeteren. Hoewel de criteria met betrekking tot het ontwerp van gebouwen op nationaal 
niveau worden vastgesteld, is toegankelijkheid voor personen met een handicap een van de 
criteria voor het beoordelen van door het structuurfonds mee te financieren en tijdens de 
verschillende stadia van de uitvoering in aanmerking te nemen maatregelen3.

                                               
1 "Een hernieuwd engagement voor een onbelemmerd Europa", COM(2010) 636 definitief http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:NL:PDF. 
2 Verslag "Inventaris, analyse en haalbaarheid van Europese en internationale normen voor de toegankelijkheid 
van de gebouwde omgeving" (Inventory, analysis and feasibility of European and International accessibility 
standards in the built 
environment)ftp://ftp.cen.eu/CEN/Sectors/Accessibility/ReportAccessibilityBuiltEnvironment%20Final.pdf. 
3 Zie met name artikel 16 van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende 
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Richtlijn 2000/78/EG van de Raad1 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke 
behandeling in arbeid en beroep schept een juridisch kader voor de bestrijding van 
discriminatie op een aantal gronden, waaronder handicaps. Bovendien gaat artikel 5 van de 
richtlijn uit van het beginsel van redelijke aanpassingen voor personen met een handicap 
waarbij werkgevers verplicht worden om, naargelang de behoefte, in een concrete situatie 
passende maatregelen neemt om een persoon met een handicap in staat te stellen toegang tot 
arbeid te hebben, in arbeid te participeren of daarin vooruit te komen dan wel om een 
opleiding te genieten, tenzij deze maatregelen voor de werkgever een onevenredige belasting 
vormen. De bepalingen van de richtlijn gelden zowel voor de openbare als voor de 
particuliere sector.

Deze richtlijn heeft echter enkel betrekking op het gebied van arbeid en beroep. Daarom heeft 
de Commissie een richtlijn2 voorgesteld die discriminatie op grond van handicap zou 
verbieden, ook in de toegang tot goederen en diensten (onder meer). Momenteel zijn er 
discussies aan de gang in de Raad waar de richtlijn met eenparigheid van stemmen moet 
worden vastgesteld.
De Commissie maakt mensen ook bewust van toegankelijkheid door middel van de jaarlijkse 
Access City Award die steden met meer dan 50 000 inwoners die voorbeeldige initiatieven 
nemen om hun omgeving toegankelijk en dus echt inclusief te maken3, huldigt en beloont.

Op 15 mei 2009 heeft Italië zowel het UNCRPD als het facultatieve protocol geratificeerd. 
Als staat die partij is bij het UNCRPD, is Italië verplicht om alle mensenrechten en 
fundamentele vrijheden van personen met een handicap te beschermen en te waarborgen, met 
inbegrip van het recht om zelfstandig te leven en volledig deel te nemen aan alle aspecten van 
het leven, met name door de passende maatregelen te nemen om personen met een handicap, 
op voet van gelijkheid met anderen, de toegang te garanderen tot de fysieke omgeving, tot 
vervoer, tot informatie en communicatie, met inbegrip van informatie- en 
communicatietechnologie en -systemen, en tot andere faciliteiten en diensten die openstaan 
voor of verleend worden aan het publiek, zowel in stedelijke als landelijke gebieden (zoals 
beschreven in artikel 9 van het Verdrag). Het wegnemen van belemmeringen voor de 
toegankelijkheid, onder meer op het gebied van sport, vrije tijd en culturele faciliteiten, is een 
verplichting die is vastgelegd in het UNCRPD. Een dergelijke verplichting heeft een 
progressief karakter en in het UNCRPD wordt vermeld dat, wat betreft economische, sociale 
en culturele rechten, elke staat die partij is, zich verplicht maatregelen te treffen met volledige 
gebruikmaking van de hem ter beschikking staande hulpbronnen (artikel 4.2 UNCRPD). 

De naleving van dergelijke verplichtingen zal worden onderworpen aan een onderzoek van 
het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap op basis van het door Italië 
ingediende verslag over de uitvoering van het UNCRPD in overeenstemming met artikel 35 
UNCRPD4. 

                                                                                                                                                  
algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en 
het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999.
1 Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke 
behandeling in arbeid en beroep (PB L 303 van 2 december 2000, blz. 16).
2 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, 2.7.2008, COM(2008) 
426 definitief.
3 http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/award/index_en.htm
4 Het eerste verslag van Italië over de uitvoering van het UNCRPD is in november 2012 aan de VN doorgegeven 
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In Italië staan de algemene bepalingen over de toegankelijkheid van de gebouwde omgeving 
in wet nr. 104/1992 (statutaire wet ter bevordering van de ondersteuning, de sociale integratie 
en de rechten van personen met een handicap), volgens welke alle ontwerpen van openbare 
gebouwen en particuliere gebouwen die voor het publiek toegankelijk zijn, in 
overeenstemming moeten zijn met de wetgeving inzake het wegnemen van bouwkundige 
belemmeringen. De geconsolideerde wet op de bouwsector (Testo Unico Edilizia, 
goedgekeurd bij Decreto del Presidente della Repubblica nr. 380/2001 en gerelateerde 
bepalingen (bv. wet nr. 13/1989)) voorziet in het wegnemen van bouwkundige 
belemmeringen in particuliere en openbare gebouwen en desbetreffende sancties. 
Gedetailleerde technische voorschriften voor de toegankelijkheid van openbare gebouwen en 
particuliere gebouwen die voor het publiek toegankelijk zijn, staan in presidentieel besluit nr. 
503 van 24 juli 19961.

In het verslag van Italië wordt vermeld dat het activeren van een hulpdienst steeds vereist is in 
afwachting van de aanpassing van een openbaar gebouw. Het normatieve kader voor openbare 
en particuliere gebouwen, openbare ruimten of voor het publiek toegankelijke ruimten, of 
ruimten van openbaar nut wordt vermeld als een hoofdprioriteit van een voorstel dat wordt 
voorbereid en dat tot doel heeft één nieuw normatief kader te creëren teneinde alle technische 
bepalingen erin op te nemen, te coördineren en bij te werken2.

In 2009 richtte Italië de nationale waarnemingspost voor de status van personen met een 
handicap op als een adviesorgaan dat wetenschappelijke en technische ondersteuning biedt 
voor de ontwikkeling van nationale beleidsmaatregelen inzake handicaps en dat, onder meer, 
verantwoordelijk is voor het bevorderen van de uitvoering van het Verdrag en voor de 
rapportering hierover3.

Overeenkomstig het facultatieve protocol bij het UNCRPD4 is het Comité voor de rechten van 
personen met een handicap bevoegd voor het in ontvangst nemen en onderzoeken van 
meldingen van of namens personen of groepen van personen die vallen onder de rechtsmacht 
van een staat die partij is bij het protocol, en die beweren het slachtoffer te zijn van een 
schending van de bepalingen van het UNCRPD door die staat. Een voorwaarde voor de 
ontvankelijkheid van meldingen is dat alle beschikbare nationale rechtsmiddelen uitgeput 
moeten zijn. 
Conclusies  

De Commissie is van oordeel dat de kwesties die in het verzoekschrift aan de orde komen, 
onder de rechtstreekse bevoegdheid van de lidstaat in kwestie, in dit geval Italië, vallen. 

                                                                                                                                                  
door het Italiaans interministerieel comité voor de mensenrechten (CIDU). Het is beschikbaar in het Italiaans op 
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/5D82D993-5ABA-47B9-9CE3-
DDE5670DDA03/0/TREATYversione_DEF_persito.pdf en in het Engels op 
http://www2.ohchr.org/SPdocs/CRPD/futuresession/CRPD.C.ITA.1-ENG.doc.
1 5eVerslag van de Werkgroep op hoog niveau inzake gehandicapten over de uitvoering van het UNCRPD (5
Disability High-level Group Report on the implementation of the UNCRPD), verschenen in 
2012http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/dhlg_5th_report_en.pdf, blz. 179.
2 Blz. 7 van de Engelse versie van het verslag 
http://www2.ohchr.org/SPdocs/CRPD/futuresession/CRPD.C.ITA.1-ENG.doc.
3 http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Disabilita/Osservatorio/
4 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/OptionalProtocolRightsPersonsWithDisabilities.aspx


