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Betreft: Contactpunten voor personen met een handicap

Reeds in 2015 heeft het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap (UN-CRPD) in 
zijn slotopmerkingen aanbevolen dat er contactpunten worden benoemd in alle directoraten-generaal 
(DG’s) en agentschappen van de Commissie, in alle EU-instellingen, tezamen met de invoering van 
een interinstitutioneel coördinatiemechanisme. De aanbeveling is ook opgenomen in verschillende 
resoluties van het Europees Parlement 1 , en is ook gedaan door het Europees Economisch en 
Sociaal Comité.

Desondanks zijn de contactpunten voor personen met een handicap nog niet ingesteld. De enige 
uitzondering is de UN-CRPD in de Eenheid voor personen met een handicap van DG 
Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie van de Commissie.

1. Wanneer is de Raad van plan de contactpunten voor personen met een handicap in al zijn DG’s 
en agentschappen in te stellen, waarbij het belangrijkste contactpunt moet worden benoemd in 
het secretariaat-generaal om rekening te houden met het intersectionele karakter van handicap-
kwesties en om ervoor te zorgen dat er in alle beleidsmaatregelen en wetgeving van de EU 
rekening wordt gehouden met personen met een handicap?

2. Welk coördinatiemechanisme tussen de contactpunten voor personen met een handicap in de 
EU-instellingen overweegt de Raad en wat is de stand van zaken met betrekking tot de 
interinstitutionele coördinatie tussen de EU-instellingen op het gebied van kwesties die geregeld 
zijn in het VN-Verdrag?

3. Hoe kan de Raad aantonen dat die coördinatie plaatsvindt, welke middelen zijn daarvoor 
vrijgemaakt en welke waarneembare resultaten kan de Raad voorleggen?

Ondersteuner2

1 Resolutie van het Europees Parlement van 7 juli 2016 over de tenuitvoerlegging van het VN-Verdrag inzake 
de rechten van personen met een handicap, met speciale aandacht voor de slotopmerkingen van het VN-
Comité voor de rechten van personen met een handicap, PB C 101 van 16.3.2018, blz. 138; Resolutie van 
het Europees Parlement van 30 november 2017 over de tenuitvoerlegging van de Europese strategie inzake 
handicaps, PB C 356 van 4.10.2018, blz. 110; en de resolutie van het Europees Parlement van 18 juni 2020 
over de Europese strategie inzake handicaps post-2020, Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0156.

2 Deze vraag wordt ondersteund door een ander lid dan de stellers van de vraag: Sylwia Spurek (S&D)


