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Betreft: Gebruik van ongepaste termen door Eurostat

Wij hebben geconstateerd dat in de statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de 
Europese Gemeenschap op de server van de Eurostat Reference and Management of 
Nomenclatures1 een aantal termen worden gebruikt die ongepast zijn.

In sectie Q (“Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening”), subsectie Q87 
(“Tehuizen”), luidt één van de onderdelen “Inrichtingen voor geestelijk gehandicapten” (“Residential 
care activities for mental retardation”), en een andere “Thuisverzorging voor ouderen en lichamelijk 
gehandicapten” (“Residential care activities for the elderly and disabled”). De laatste bewoordingen 
vinden we ook terug in subsectie Q88 (“Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak 
wordt verschaft”), waar gesproken wordt van “maatschappelijke dienstverlening waarbij geen 
onderdak wordt verschaft, voor ouderen en lichamelijk gehandicapten”.

Kan de Commissie, rekening houdend met het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een 
handicap en het bestaande beleid van de Commissie inzake oudere personen, antwoord geven op de 
volgende vragen:

1. Acht de Commissie het gebruik van termen als “geestelijk gehandicapten”, “ouderen” en 
“gehandicapten” gepast?

2. Is de Commissie bereid Eurostat te verzoeken deze termen te actualiseren en - respectvoller - te 
verwijzen naar “personen met een verstandelijke handicap”, “oudere personen” en “personen 
met een handicap”? Zo ja, wanneer?

3. Beschikt de Commissie over een redactioneel beleid, teneinde door middel van inclusief 
taalgebruik invulling te geven aan een sterker op mensenrechten gerichte benadering?

1 https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC 
(https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC)


