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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0360/2009, ingediend door Kathy Sinnott (Ierse nationaliteit), 
namens de Europese gehandicaptenfederatie (European Disability Federation), 
gesteund door 1 364 984 medeondertekenaars, over de rechten van personen met 
een handicap: "1 million 4 disability"

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster, lid van het Europees Parlement, verzoekt dat de rechten van personen met een 
handicap erkend worden door de Europese wetgeving en dat er versterkte maatregelen worden 
getroffen voor sociale integratie van gehandicapten, betere toegang tot onderwijs en tot de 
arbeidsmarkt, gelijke behandeling, sociale bescherming en betere mobiliteit op het vlak van 
openbaar vervoer.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 juni 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 november 2009.

Het verzoekschrift

Dit verzoekschrift is het resultaat van een campagne die in 2007 op touw werd gezet en die 
werd gesteund door 1,3 miljoen medeondertekenaars. Indienster heeft de handtekeningen 
reeds aan de Europese Commissie en aan de Voorzitter van het Europees Parlement 
voorgelegd, en dient nu een verzoekschrift in bij de Commissie verzoekschriften.

Opmerkingen van de Commissie betreffende het verzoekschrift
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De Europese Commissie hecht veel belang aan het versterken van de deelname van burgers 
aan het besluitvormingsproces en hecht grote waarde aan maatschappelijke opvattingen. 
Voorzitter Barroso heeft daarom op 23 januari 2008 persoonlijk de ontvangst bevestigd van 
1 294 997 handtekeningen voor de campagne '1million4disability', die op 22 november 2007 
werden bezorgd bij de Europese Commissie.

Hoewel het Verdrag van Lissabon, waarin wordt bepaald dat "wanneer ten minste één miljoen 
burgers van de Unie, afkomstig uit een significant aantal lidstaten, van oordeel zijn dat inzake 
een aangelegenheid een rechtshandeling van de Unie nodig is ter uitvoering van de 
Verdragen, [zij] … het initiatief [kunnen] nemen de Europese Commissie te verzoeken binnen 
het kader van de haar toegedeelde bevoegdheden een passend voorstel daartoe in te dienen", 
nog niet in werking is getreden, heeft de Commissie ten volle rekening gehouden met deze 
belangrijke burgercampagne toen zij bezig was met het voorbereiden van een voorstel voor 
een richtlijn op basis van artikel 13 VEU inzake gelijke behandeling en tegen discriminatie, 
door de reikwijdte van de bescherming tot buiten de arbeidsmarkt uit te breiden1. De 
voorgestelde richtlijn heeft tot doel het bestrijden van discriminatie van personen met een 
handicap en te zorgen voor hun volledige integratie in de maatschappij. Het voorstel bevat 
specifieke bepalingen inzake gelijke behandeling van personen ongeacht hun handicap, in het 
bijzonder in artikel 4, dat een beschermingsniveau garandeert dat gelijk is aan het niveau dat 
zou worden toegekend in een afzonderlijke, specifieke richtlijn. De richtlijn bepaalt dat, 
teneinde te waarborgen dat het beginsel van gelijke behandeling met betrekking tot personen 
met een handicap wordt nageleefd, de nodige maatregelen om personen met een handicap 
effectieve niet-discriminerende toegang te geven tot sociale bescherming, sociale voordelen, 
gezondheidszorg, onderwijs en toegang tot en aanbod van goederen en diensten die 
publiekelijk beschikbaar zijn, van tevoren moeten worden genomen. Bovendien wordt 
voorzien in de verplichting om effectieve niet-discriminerende toegang tot huisvesting te 
waarborgen. 

De ontwerprichtlijn is in overeenstemming met het VN-Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap, dat alle lidstaten van de EU en de Europese Gemeenschap hebben 
ondertekend.

Dit voorstel zal na goedkeuring door het Parlement en de Raad een Europese wet worden (in 
de vorm van een richtlijn). Zodra de richtlijn is aangenomen en de datum van omzetting in 
nationaal recht is verstreken, zullen de Commissiediensten de situatie nauwgezet volgen en de 
stappen nemen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat alle lidstaten hun verplichtingen 
nakomen.

Wat betreft het definitief sluiten, door de Europese Gemeenschap, van het VN-Verdrag inzake 
de rechten van personen met een handicap en het daarbij behorende Facultatief Protocol, heeft 
de Commissie in augustus 2008 de voorstellen voor de betreffende Raadsbesluiten 
goedgekeurd. Deze voorstellen zijn nog onderwerp van bespreking in de Raad en het Zweedse 
voorzitterschap streeft naar goedkeuring vóór 3 december 2009. Het VN-Verdrag zal tevens 
het kader verschaffen voor een nieuwe alomvattende EU-strategie ter bevordering van de 
maatschappelijke integratie van personen met een handicap door middel van een 

                                               
1 COM (2008) 426 definitief : http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=477&langId=nl



CM\797238NL.doc 3/3 PE430.792v01-00

NL

gecoördineerde implementatie van het VN-Verdrag.

Conclusies

De Commissie is van oordeel dat zij op passende wijze gevolg heeft gegeven aan de 
campagne achter dit verzoekschrift en haar uiterste best doet om ervoor te zorgen dat het 
voorstel voor een richtlijn wordt goedgekeurd.


