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TOELICHTING – SAMENVATTING VAN DE FEITEN EN BEVINDINGEN

Een baan is voor mensen van levensbelang. Werk is essentieel voor de menselijke contacten, 
om het geld te verdienen dat nodig is om een gelukkig en gezond leven te leiden, om ons 
potentieel te benutten en om deel te nemen aan de samenleving. Wij, personen met een 
handicap, worden stelselmatig beroofd van ons “recht om te werken”1 – dat wordt beschermd 
en bevorderd door verschillende internationale mensenrechtendocumenten en door het 
Handvest van de grondrechten van de EU – en wij worden geweerd van de arbeidsmarkt. In 
de Europese Unie betalen werkgevers vaak liever een boete dan dat ze ons in dienst nemen. 

Er zijn maar weinig officiële statistieken inzake handicaps en die zijn vaak niet uitgesplitst 
naar soort handicap, ras en etnische afkomst, seksuele geaardheid enz., en er bestaan 
nauwelijks gegevens over het soort werk waar personen met een handicap toegang toe 
hebben. Wat we wel weten: slechts 50,6 % van de personen met een handicap werkt (48,3 % 
van de vrouwen en 53,3 % van de mannen), vergeleken met 74,8 % van de personen zonder 
handicap2. De laatste statistieken laten zien dat slechts 20,7 % van de vrouwen met een 
handicap voltijds werkt, tegenover 28,6 % van de mannen met een handicap3. Deze cijfers 
laten echter niet zien hoeveel mensen werkzaam zijn in de open arbeidsmarkt en laten 
personen met een handicap die in een instelling wonen, buiten beschouwing. Die mensen 
hebben veel minder kans op een baan of om te worden geïntegreerd in de samenleving. 
Nadere gegevens vindt u verderop.

Het spreekt voor zich dat arbeid niet het enige terrein is waarop wij, personen met een 
handicap, veel discriminatie ondervinden. Wel is arbeid bij uitstek een gebied waarop – door 
gelijke rechten en kansen te waarborgen – echte veranderingen teweeg kunnen worden 
gebracht voor personen met een handicap en voor de samenleving als geheel.

Onze samenlevingen zijn niet homogeen. Iedereen heeft verschillende identiteiten, 
capaciteiten, kennis en vaardigheden, en in de Europese Unie, die graag benadrukt dat zij 
vooroploopt in de strijd voor de grondrechten, moet gelijkheid en non-discriminatie voor 
iedereen worden gegarandeerd, ook voor personen met een handicap, die een heterogene 
groep mensen vormen, met verschillende naast elkaar bestaande identiteiten en capaciteiten.

Ondanks alle gemeenschappelijke waarden en verdragen hebben onze minderheden, onder 
wie personen met een handicap, nog steeds te maken met wijdverspreide en stelselmatige 
beroving van hun rechten, van het recht op onderwijs, toegang tot de rechter, toegang tot 
seksuele en reproductieve gezondheidsrechten, tot het recht op een onafhankelijk leven vrij 
van geweld en misbruik, het recht op een fatsoenlijke levensstandaard en sociale bescherming 
enz. Het is de hoogste tijd dat iedereen inziet dat wij allemaal meerdere/intersectionele 
identiteiten hebben en dat de waarborging van de mensenrechten geen gunst is waar wij 
anderen om moeten vragen, maar het absolute minimum is dat wij elkaar moeten bieden. 
Onze samenleving is divers, en diversiteit is een waarde en een kracht die ons helpt om de 
almaar veranderende lokale en mondiale uitdagingen het hoofd te bieden. Wij, personen met 
een handicap, zijn met al onze talenten en vaardigheden een bron van deze diversiteit.

1 Artikel 15 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.
2 EU SILC 2017.
3 Gendergelijkheidsindex 2019.
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Een van onze rechten die het vaakst worden geschonden, is het recht op participatie. Daarom 
heeft de rapporteur in voorbereiding op dit verslag, tijdens een reeks gesprekken in juni en juli 
dit jaar en tijdens de opstelling van het verslag in augustus en september, personen met een 
handicap en hun vertegenwoordigende organisaties om advies gevraagd. Bovendien hebben 
wij, omdat we vinden dat de totstandkoming van ons verslag én het eindresultaat beter 
toegankelijk moeten zijn voor personen met een handicap, een gemakkelijk leesbaar deel 
aan ons verslag toegevoegd. Wij bedanken Aurelie Baranger, Christian Takow, Helen Portal, 
Fanny Lamon en Soufiane El Amrani voor het opstellen van de gemakkelijk leesbare versie.

De rapporteur spreekt haar dank uit aan de volgende collega’s die hebben deelgenomen aan 
de raadpleging van belanghebbenden: 

 Aurelie Baranger en Christian Takow van Autism-Europe, 
 Claudia Rustige en Klaus Meyer zu Brickwedde van de Bundesarbeitsgemeinschaft 

Inklusionsfirmen, 
 Lars Bosselmann en Antoine Fobe van de Europese blindenvereniging, 
 Marine Uldry en Haydn Hammersley van het Europees Gehandicaptenforum, 
 Natasa Kokic en Frank Sioen van het European Network on Independent Living, 
 Mark Wheatley en Jorge Crespo Garcia van de Europese Dovenunie, 
 Helen Portal van Inclusion Europe, 
 Renee Jopp en Hildur Onnudottir van de International Federation for Spina Bifida 

and Hydrocephalus, en
 Laura Marchetti, Marie Fallon Kund en Jonas Bull van Mental Health Europe. 

Zij hebben hun kennis en ervaringen gedeeld met betrekking tot de meest prangende zorgen 
en uitdagingen voor personen met een handicap en de veelvuldige schendingen van hun 
rechten, hebben ons gewezen op goede praktijken en duurzaam beleid en hebben aangegeven 
hoe volgens hen het EU-beleid en de EU-wetgeving zouden moeten worden veranderd. 
Daardoor konden wij ons een duidelijker beeld vormen van de arbeidssituatie in de praktijk en 
konden wij een completer eisenpakket formuleren.

De rapporteur spreekt haar dank en waardering uit aan dr. Jone Elizondo Urrestarazu, de 
vertegenwoordiger van Equinet, die ons waardevolle inzichten verschafte in de juridische 
aspecten en instrumenten in de strijd tegen de arbeidsgerelateerde discriminatie van personen 
met een handicap in de EU-lidstaten, en aan twee gerenommeerde in handicaps 
gespecialiseerde rechtsgeleerden, professor Delia Ferri van de Nationale Universiteit van 
Ierland Maynooth en professor Mark Priestley van de Universiteit van Leeds, die zo 
vriendelijk waren om hun deskundigheid en voorstellen inzake de bescherming van de rechten 
van personen met een handicap met ons te delen. De rapporteur bedankt daarnaast het 
Europese Netwerk tegen racisme (ENAR), het European Roma Grassroots Organisations 
(ERGO) Network, ILGA-Europe en het Platform for International Cooperation on 
Undocumented Migrants (PICUM) voor hun schriftelijke bijdragen over onderwerpen met 
betrekking tot intersectionele discriminatie. Tot slot is de rapporteur dankbaar dat zij in de 
gelegenheid is gesteld om met de deskundigen van het Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten te spreken over het gebruik en de verzameling van gegevens over gelijkheid.

Al deze collega’s waren het met ons eens dat werk van levensbelang is. Om enkelen van hen 
te citeren: “Een bevredigende baan is een van de krachtigste manieren om te zorgen voor 
inclusie. Werk is goed voor de werknemer in kwestie, maar ook voor diens collega’s, die zien 
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hoe inclusie in de praktijk wordt gebracht!”4; “Onderwijs en werk zijn cruciaal voor een 
onafhankelijk leven.”5; “Wie werk heeft, doet volwaardig mee aan de samenleving, heeft 
collega’s en ontvangt geen uitkering. Mensen ontlenen hun identiteit aan hun werk en aan de 
zinvolle bijdrage die zij leveren aan het arbeidsproces.”6; “In een ideale wereld zorgt een baan 
voor empowerment, zelfstandigheid en volledige integratie in de samenleving. Daar moeten 
we naar streven.”7

De rapporteur hoopt dat we in de nabije toekomst de voordelen zullen inzien van een 
inclusieve werkplek en samenleving, en dat we gezamenlijk handen en voeten zullen geven 
aan het officiële EU-motto “in verscheidenheid verenigd”. We hebben echter nog een lange 
weg te gaan. Wij hopen dat u allen uw steentje zult bijdragen aan de verwezenlijking van dit 
doel.

 Gemakkelijk leesbare versie

Dit is een verslag van het Europees Parlement.
Het Europees Parlement is een plek waar belangrijke beslissingen van de 
Europese Unie worden genomen.

De Europese Unie is een groep van 27 landen.
We noemen de Europese Unie ook wel de EU.
De landen werken samen om sterker te staan

op politiek en economisch gebied.

De EU stelt wetten en maatregelen vast over belangrijke zaken
voor de mensen in die landen.
Dit verslag gaat over de arbeidssituatie

van personen met een handicap.
Te veel mensen met een handicap

hebben geen baan in de Europese Unie.
Zij worden slechter behandeld dan andere mensen
vanwege hun handicap.
Dat noemen we discriminatie.

Door discriminatie kunnen zij niet aan de samenleving deelnemen.
Daardoor zijn zij armer.En zo kunnen zij niet laten zien

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.inclusion-europe.eu/easy-to-read/&psig=AOvVaw13hSEbF1MaQAaOmKhUysdm&ust=1597766570500000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjnlbrOousCFQAAAAAdAAAAABAE
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hoe slim en getalenteerd zij zijn.

Te veel mensen met een handicap
kunnen alleen een baan vinden in een beschermde werkplaats.
Beschermde werkplaatsen zijn plekken waar personen met een handicap

werken, apart van de andere mensen. 
Zij hebben daarom geen collega’s
zonder handicap.
Ze verdienen minder
en hebben minder rechten
dan personen zonder handicap.

Vrouwen met een handicap hebben te maken met grotere problemen.
Vrouwen met een handicap hebben meer moeite om werk te vinden
dan mannen met een handicap.
Vrouwen met een handicap verdienen minder geld

dan mannen met een handicap. 

Vrouwen met een handicap worden vaak het slachtoffer
van seksuele intimidatie en misbruik.
Seksuele intimidatie is wanneer iemand

een andere persoon dwingt

om te praten over seks of seks wil hebben met die persoon. 

Mishandeling betekent dat iemand je slecht behandelt. 

Personen met een handicap kunnen ook moeite hebben

om een baan te vinden of te behouden

wanneer zij een donkere huidskleur

of een andere cultuur hebben. 

Een Roma-persoon met een handicap

is bijvoorbeeld vaak armer dan andere personen met een handicap. 

Gehandicapten met een andere seksuele geaardheid
worden ook meer gediscrimineerd.
Soms is het voor hen extra lastig om een baan te vinden
of worden zij slecht behandeld op het werk. 

4 Lars Bosselmann, Europese blindenvereniging.
5 Senada Halilcevic, Inclusion Europe.
6 Claudia Rustige, Bundesarbeitsgemeinschaft Inklusionsfirmen e.V.
7 Marine Uldry, Europees Gehandicaptenforum.
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Wij willen deze situatie veranderen.
Wij hebben dit verslag geschreven
met de hulp van personen met een handicap.
Wij willen dat veel dingen veranderen in Europa. 

Deze veranderingen willen wij: 

Wij willen een gehandicaptenquotum in de Europese Unie. 

Zo’n quotum betekent dat er een minimumaantal

personen met een handicap in een bedrijf werken. 

Dat houdt in dat alle grote bedrijven

personen met een handicap in dienst moeten hebben. 

Wij willen dat bedrijven redelijke aanpassingen doorvoeren. 

Dat betekent dat een bedrijf zorgt voor aanpassingen

zodat de persoon met een handicap bij het bedrijf kan werken.
Wij willen dat personen met een handicap
hulp krijgen om een goede baan te vinden. 
Wij willen dat personen met een handicap
hulp krijgen om hun taken goed uit te voeren. 
Wij willen dat de ondersteuners
de personen met een handicap
net zo lang helpen als nodig is.

Wij willen dat personen met een handicap
hun invaliditeitsuitkering niet verliezen wanneer zij gaan werken.
Een invaliditeitsuitkering is het geld dat een persoon met een handicap
van de overheid ontvangt vanwege zijn/haar handicap.
Wij willen dat personen met een handicap
voor hetzelfde werk
hetzelfde loon krijgen als personen zonder handicap.
Wij willen dat personen met een handicap

zich veilig voelen op hun werkplek.
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Wij willen een samenleving
waarin personen met een handicap nuttig werk verrichten.
Zo erkennen wij

hoe getalenteerd en hardwerkend zij zijn.
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DE WERKGELEGENHEIDSSITUATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP
IN CIJFERS

Om u te laten zien hoe ernstig de gevolgen zijn van de ongelijkheid en discriminatie van 
personen met een handicap op de arbeidsmarkt, wijst de rapporteur u op de meest recente 
enquête-uitkomsten en onderzoeksresultaten, waaruit blijkt hoe heterogeen en divers de groep 
is: 

De werkloosheid onder personen met een handicap (17,1 %) is bijna twee keer zo hoog als 
die onder de algemene bevolking (10,2 %)8, en personen met een handicap zijn langer 
werkloos dan personen zonder handicap, ongeacht hun kwalificaties.

De werkloosheid is het hoogst onder jongeren met een handicap (16-24 jaar): 24,9 % van 
hen heeft geen werk, tegenover 16,6 % van de algemene bevolking, en dat percentage is 
onlosmakelijk verbonden met hun onderwijskansen9.

Vrouwen met een handicap (d.w.z. 16 % van alle vrouwen) en 60 % van alle personen met 
een handicap in de EU hebben nog altijd te maken met meervoudige, intersectionele 
discriminatie op alle gebieden van het leven. Slechts 20,7 % van de vrouwen met een 
handicap werkt voltijds, vergeleken met 28,6 % van de mannen met een handicap10. Meer dan 
twee derde van de alle vrouwen met een handicap in de beroepsleeftijd (16-64 jaar) is 
economisch niet actief.

In heel Europa zijn er meer dan 30 miljoen blinden en slechtzienden; de werkloosheid onder 
hen is gemiddeld 75 % – en is nog hoger onder vrouwen – en leidt tot sociale uitsluiting en 
armoede11.

Ongeveer een miljoen mensen in de EU maken gebruik van gebarentaal, en in de EU wonen 
51 miljoen slechthorenden, van wie velen ook gebarentaal gebruiken12. De werkloosheid 
onder slechthorenden wordt lang niet altijd gemeld en er wordt onvoldoende onderzoek naar 
gedaan.

Er wonen ongeveer zeven miljoen personen met een verstandelijke handicap in de EU; hun 
arbeidsparticipatie is gering13.

Naar schatting heeft in Europa slechts 10 % van de personen met een stoornis in het 
autistisch spectrum een baan. Vaak gaat het om laagbetaalde deeltijdbanen, 
ondergekwalificeerde functies of banen in een beschermde omgeving14.

29,5 % van de vrouwen en 27,5 % van de mannen15 met een handicap wordt bedreigd door 
armoede en sociale uitsluiting, vergeleken met 22,4 % van de totale bevolking. Werkende 
personen met een handicap vervallen vaker in armoede dan werkenden zonder handicap 

8 EU SILC 2017.
9 ANED 2019.
10 Gendergelijkheidsindex 2019.
11 http://euroblind.org/sites/default/files/documents/once_ebu_employment_report_en.pdf 
12 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0442_NL.html#def_1_15 
13 Inclusion Europe.
14 https://autismeurope.org/wp-content/uploads/2014/03/Report-on-autism-and-employment_EN.pdf 
15 EU-SILC 2018.

http://euroblind.org/sites/default/files/documents/once_ebu_employment_report_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0442_NL.html#def_1_15
https://autismeurope.org/wp-content/uploads/2014/03/Report-on-autism-and-employment_EN.pdf
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(11 % tegenover 9,1 %)16 vanwege de extra kosten in verband met hun handicap, d.w.z. 
gezondheidszorg, logistieke en personele ondersteuning, vanwege het feit dat zij minder 
verdienen dan collega’s die hetzelfde werk verrichten en minder kans maken op promotie17, 
en omdat zij hun invaliditeitsuitkering verliezen zodra zij gaan werken. Mensen met een 
ernstige handicap hebben een groter risico om in armoede te vervallen.

Een onevenredig groot aantal personen met een handicap is dakloos18, en personen met een 
handicap hebben een verhoogd risico om dakloos te worden19.

Door de cumulatieve effecten van intersectionele discriminatie wordt verondersteld dat Roma 
met een handicap op meer obstakels stuiten, vaker werkloos zijn, armer zijn en slechtere 
toegang hebben tot onderwijs en diensten dan Roma zonder handicap20.

LHBTI-personen met een handicap lopen tegen extra hindernissen aan op de arbeidsmarkt. 
16 % van hen geeft aan te zijn afgewezen voor een baan of voor promotie vanwege hun 
identiteit, vergeleken met 10 % van alle werkzame LHBTI-personen. Een op de vier LHBTI-
personen met een handicap krijgt te maken met denigrerende opmerkingen, pesterijen en 
misbruik en wordt zonder zijn/haar instemming “uit de kast gehaald”21.

Uit een recente EU-brede enquête blijkt dat 96 % van de personen met een handicap vindt dat 
hun toegang tot de open arbeidsmarkt ontoereikend is of moet worden verbeterd; slechts 
10 % van hen vindt dat de huidige wetgeving volstaat om personen met een handicap te 
beschermen tegen discriminatie op de open arbeidsmarkt, en 18 % van hen wist niet dat er in 
zijn/haar land wetgeving bestond die bescherming biedt tegen discriminatie22. 

16 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/34425.pdf 
17 https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/research-report-107-the-disability-pay-gap.pdf
18 https://social.un.org/publications/UN-Flagship-Report-Disability-Final.pdf 
19 https://www.housingrightswatch.org/content/homelessness-and-disabilities-impact-recent-human-rights-developments-policy-and-
practice%E2%80%8B 
20 https://www.ecmi.de/publications/studies/8-not-even-in-the-margins-where-are-roma-with-disabilities 
21 https://www.stonewall.org.uk/system/files/lgbt_in_britain_work_report.pdf 
22 De enquête is afgenomen door ENIL.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/34425.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/research-report-107-the-disability-pay-gap.pdf
https://social.un.org/publications/UN-Flagship-Report-Disability-Final.pdf
https://www.housingrightswatch.org/content/homelessness-and-disabilities-impact-recent-human-rights-developments-policy-and-practice%E2%80%8B
https://www.housingrightswatch.org/content/homelessness-and-disabilities-impact-recent-human-rights-developments-policy-and-practice%E2%80%8B
https://www.ecmi.de/publications/studies/8-not-even-in-the-margins-where-are-roma-with-disabilities
https://www.stonewall.org.uk/system/files/lgbt_in_britain_work_report.pdf
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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

inzake de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2000/78/EG tot instelling van een algemeen 
kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep in het licht van het VN-Verdrag 
inzake de rechten van personen met een handicap
(2020/2086(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU) en het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie (Handvest),

– gezien het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD), 
dat in de EU op 21 januari 2011 in werking is getreden, volgens 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 handicap,

– gezien de algemene opmerkingen van het comité inzake de uitvoering van het 
UNCRPD en met name algemene opmerking nr. 2 van 22 mei 2014 over 
toegankelijkheid, algemene opmerking nr. 3 van 26 augustus 2016 over vrouwen en 
meisjes met een handicap, algemene opmerking nr. 5 van 27 oktober 2017 over 
onafhankelijk leven en integratie in de samenleving, en algemene opmerking nr. 6 van 
26 april 2018 over gelijkheid en non-discriminatie,

– gezien de afsluitende opmerkingen van het UNCRPD-comité van 2 oktober 2015 over 
het initiële verslag van de Europese Unie,

– gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens,

– gezien de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling (VN-Agenda 2030) en de daarin 
geformuleerde doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (SDG’s),

– gezien het VN-Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van 
vrouwen,

– gezien het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden,

– gezien het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van 
geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul),

– gezien de Europese pijler van sociale rechten,

– gezien de Europa 2020-doelstelling inzake de bestrijding van armoede en sociale 
uitsluiting,

– gezien Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een 
algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep (richtlijn gelijke 
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behandeling in arbeid en beroep),

– gezien Richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing van 
het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming,

– gezien het voorstel van de Commissie 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 geaardheid (COM(2008)0426), en het 
standpunt van het Parlement van 2 april 2009 hierover1,

– gezien Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 
26 oktober 2016 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van 
overheidsinstanties,

– gezien Richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 
17 april 2019 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten,

– gezien de verordeningen houdende de regels van de EU-financieringsprogramma’s uit 
hoofde van het meerjarig financieel kader, in het bijzonder het Europees Sociaal Fonds 
(ESF), het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (EFRO), het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling 
(Elfpo), het Erasmusprogramma en het Fonds voor een rechtvaardige transitie, waarmee 
op EU-niveau financiële bijstand wordt verstrekt om de situatie van personen met een 
handicap te verbeteren,

– 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) (Strategie inzake handicaps),

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 2 februari 2017 
getiteld “Voortgangsverslag over de tenuitvoerlegging van de Europese strategie inzake 
handicaps 2010-2020” (SWD(2017)0029),

– gezien de aanbeveling van de Commissie van 22 juni 2018 betreffende normen voor 
organen voor gelijke behandeling2,

– gezien het proefproject van de Commissie van 2013 met betrekking tot een EU-
parkeerkaart voor gehandicapten,

– gezien zijn resolutie van 8 juli 2020 over de rechten van personen met een 
verstandelijke handicap en hun familie tijdens de COVID-19-crisis3,

– gezien zijn resolutie van 18 juni 2020 over de Europese strategie inzake handicaps voor 
de periode na 20204,

– gezien zijn resolutie van 11 november 2018 over de situatie van vrouwen met een 

1 PB C 137E van 27.5.2010, blz. 68.
2 PB L 167 van 4.7.2018, blz. 28.
3 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0183.
4 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0156.
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handicap5,

– gezien zijn resolutie van 30 november 2017 over de tenuitvoerlegging van de Europese 
strategie inzake handicaps6, 

– gezien zijn resolutie 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 handicap7, 

– gezien zijn resolutie van 20 mei 2015 inzake de vragenlijst die het Comité van de 
Verenigde Naties voor de rechten van personen met een handicap heeft aangenomen in 
verband met het initiële verslag van de Europese Unie8,

– gezien zijn resolutie van 25 oktober 2011 over mobiliteit en inclusie van mensen met 
een handicap en de Europese strategie voor mensen met een handicap 2010-20209,

– gezien zijn resolutie van 6 mei 2009 over de actieve opname en betrokkenheid van 
personen die van de arbeidsmarkt uitgesloten zijn10,

– gezien zijn resoluties van 17 juni 1988 over gebarentaal voor doven11, van 18 november 
1998 over gebarentaal12 en van 23 november 2016 over gebarentaal en professionele 
gebarentaaltolken13,

– gezien zijn resolutie van 17 april 2020 over gecoördineerde EU-maatregelen om de 
COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden14,

– gezien zijn resolutie van 16 januari 2019 over de situatie van de grondrechten in de 
Europese Unie in 201715,

– gezien zijn resolutie van 15 september 2016 over de toepassing van Richtlijn 
2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader 
voor gelijke behandeling in arbeid en beroep16,

– gezien de relevante studies van beleidsafdeling A en in het bijzonder de studie 
“Discrimination and Access to Employment for Female Workers with Disabilities” van 
2017 en de studie “Reasonable Accommodation and Sheltered Workshops for People 
with Disabilities: Cost and Returns of Investments” van 2015,

– gezien de desbetreffende studies van de Onderzoeksdienst van het Europees Parlement, 

5 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0484.
6 PB C 356 van 4.10.2018, blz. 110.
7 PB C 101 van 16.3.2018, blz. 138.
8 PB C 353 van 27.9.2016, blz. 41.
9 PB C 131E van 8.5.2013, blz. 9.
10 PB C 212E van 5.8.2010, blz. 23.
11 PB C 187 van 18.7.1988, blz. 236.
12 PB C 379 van 7.12.1998, blz. 66.
13 PB C 224 van 27.6.2018, blz. 68.
14 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0054.
15 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0032.
16 PB C 204 van 13.6.2018, blz. 179.
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met name de Europese uitvoeringsanalyses van 2016 getiteld “Tenuitvoerlegging door 
de EU van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (CRPD)” 
en “De verplichtingen van de openbare bestuursorganen van de EU ingevolge het VN-
Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap”,

– gezien de groeiende jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie 
inzake de uitlegging van Richtlijn 2000/78/EG,

– gezien de jaarverslagen 2018 en 2019 van de Europese Ombudsman,

– gezien de strategische onderzoeken van de Europese Ombudsman naar de manier 
waarop de Commissie ervoor zorgt dat personen met een handicap toegang hebben tot 
haar websites (OI/6/2017/EA), de manier waarop de Commissie personen met een 
handicap behandelt in het kader van het Gemeenschappelijk stelsel van 
ziektekostenverzekering voor EU-personeel (OI/4/2016/EA) alsmede het besluit in de 
gezamenlijke onderzoeken in zaken 1337/2017/EA en 1338/2017/EA betreffende de 
toegankelijkheid voor slechtziende kandidaten tot selectieprocedures voor het werven 
van EU-ambtenaren, georganiseerd door het Europees Bureau voor personeelsselectie,

– gezien het onderzoek op eigen initiatief van de Europese Ombudsman betreffende de 
eerbiediging van de grondrechten bij de uitvoering van het EU-cohesiebeleid 
(OI/8/2014/AN),

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité getiteld 
“Vormgeving van de EU-agenda voor de rechten van gehandicapten 2020-2030”,

– gezien de thematische verslagen van het Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten en de bulletins van dat bureau over de COVID-19-pandemie,

– gezien het compendium van praktijken inzake gelijkheidsgegevens en de richtsnoeren 
voor een betere verzameling en een beter gebruik van gelijkheidsgegevens, die zijn 
opgesteld door de subgroep gelijkheidsgegevens van de EU-groep op hoog niveau 
inzake non-discriminatie, gelijkheid en diversiteit,

– gezien de gendergelijkheidsindex van het Europees Instituut voor gendergelijkheid,

– gezien de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten,

– gezien de verslagen en aanbevelingen van de organisaties die personen met een 
handicap vertegenwoordigen, in het bijzonder Autism Europe, de 
Bundesarbeitsgemeinschaft Inklusionsfirmen, de Europese blindenvereniging, het 
Europees Gehandicaptenforum, het European Network on Independent Living, de 
Europese Dovenunie, Inclusion Europe, de International Federation for Spina Bifida 
and Hydrocephalus en Mental Health Europe, alsook de verslagen en aanbevelingen van 
Equinet en van wetenschappers die onderzoek doen naar de rechten van personen met 
een handicap,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement en artikel 1, lid 1, onder e), van en bijlage 3 bij het 
besluit van de Conferentie van voorzitters van 12 december 2002 betreffende de 
procedure inzake het verlenen van toestemming voor het opstellen van 
initiatiefverslagen,
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– gezien de adviezen van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken, de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid en de Commissie 
verzoekschriften,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
(A9-0000/2020),

A. overwegende dat personen met een handicap (PmH) het recht op deelname aan de 
arbeidsmarkt op voet van gelijkheid met anderen wordt ontzegd;

B. overwegende dat PmH worden gediscrimineerd vanwege de combinatie van handicap 
en gender, ras, etniciteit, leeftijd, godsdienst of levensovertuiging, seksuele geaardheid, 
migratiestatus of sociaaleconomische achtergrond;

C. overwegende dat het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 
(UNCRPD) bindend is voor de EU, haar instellingen en haar lidstaten, die de 
rechtstreekse plicht hebben het verdrag volledig uit te voeren;

D. overwegende dat het UNCPRD invaliditeit niet benadert vanuit een medisch, maar 
vanuit een mensenrechtenmodel; overwegende dat het UNCRPD inclusieve gelijkheid 
voor PmH vereist;

E. overwegende dat het bij redelijke aanpassingen (RA) draait om de behoeften van een 
individu, terwijl positieve acties gericht zijn op een hele groep mensen die mogelijk te 
maken krijgen met discriminatie; overwegende dat beide noodzakelijk zijn om ervoor te 
zorgen dat PmH op voet van gelijkheid hun recht op werk kunnen uitoefenen; 
overwegende dat het ontbreekt aan duidelijke EU-richtsnoeren inzake RA;

F. overwegende dat de richtlijn voor gelijke behandeling in arbeid en beroep (“de 
Richtlijn”) slechts ten dele is afgestemd op het UNCRPD, aangezien de Richtlijn 
invaliditeit niet benadert vanuit een mensenrechtenmodel, niet gericht is op 
intersectionele discriminatie, de lidstaten niet verplicht om positieve-actiemaatregelen te 
nemen, niet alle gebieden van het leven bestrijkt, het vrije verkeer niet aanpakt, geen 
onafhankelijke monitoringmechanismen verplicht stelt, niet voorziet in een 
systematische rol voor PmH bij de monitoring ervan en niet voorziet in de plicht om 
uitgesplitste gegevens te verzamelen;

G. overwegende dat de Richtlijn de lidstaten niet wettelijk verplicht om een 
gelijkheidsorgaan aan te wijzen dat zich bezighoudt met discriminatie op grond van 
handicap; 

H. overwegende dat er een gebrek is aan uitgesplitste officiële statistieken over handicaps; 

I. overwegende dat slechts 50,6 % van de PmH werkt, ten opzichte van 74,8 % van de 
personen zonder handicap17; overwegende dat PmH die in een instelling wonen of zijn 
aangemerkt als arbeidsongeschikt, niet in deze statistieken zijn meegeteld18; 
overwegende dat deze cijfers niets zeggen over de aard, kwaliteit en omstandigheden 
van de arbeid; overwegende dat PmH een diverse groep vormen die vaak te maken 

17 EU-statistieken van inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC) 2017.
18 Ibidem.
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krijgt met intersectionele discriminatie, waarvan de cumulatieve effecten doorwerken 
op de werkgelegenheid;

J. overwegende dat de overgrote meerderheid van de PmH in bepaalde lidstaten werkzaam 
is in beschermde werkplaatsen, in een gesegregeerde omgeving waar zij vaak niet 
beschikken over de werknemersstatus, arbeidsrechten of een gegarandeerd 
minimumloon, hetgeen in strijd is met het UNCPRD;

K. overwegende dat 29,5 % van de vrouwen met een handicap en 27,5 % van de mannen 
met een handicap19 in de EU het slachtoffer dreigt te worden van armoede en sociale 
uitsluiting; overwegende dat werkende PmH vaker in armoede vervallen dan werkenden 
zonder handicap (11 % tegenover 9,1 %) vanwege de extra kosten in verband met hun 
handicap, het verlies van hun invaliditeitsuitkering zodra zij gaan werken en het feit dat 
zij minder verdienen dan collega’s die hetzelfde werk verrichten en minder kans maken 
op promotie;

L. overwegende dat intimidatie op de werkplek de toegang tot werk belemmert, met name 
voor vrouwen met een handicap;

M. overwegende dat de discriminatie van PmH op het gebied van arbeid verband houdt met 
een gebrek aan inclusief onderwijs en inclusieve beroepsopleidingen, discriminatie op 
het gebied van huisvesting, gezondheid en een gebrekkige toegankelijkheid; 

N. overwegende dat de toegankelijkheid van de werkplek en van vervoers- en 
ondersteunende diensten voor PmH essentieel is om hun recht op werk uit te oefenen;

O. overwegende dat de verschillende definities van handicaps, de verschillende 
beoordelings- en classificatiemethoden van handicaps in de lidstaten en het gebrek aan 
wederzijdse erkenning van de invaliditeitsstatus het vrije verkeer van PmH in de EU 
belemmeren;

1. verzoekt de EU-instellingen en de lidstaten om hun inzet voor de inclusieve gelijkheid 
van PmH te herbevestigen, het UNCRPD volledig uit te voeren en meer inspanningen te 
leveren om een inclusieve, toegankelijke en niet-discriminerende EU-arbeidsmarkt te 
creëren voor PmH en voor iedereen;

Naar een inclusieve en toegankelijke werkplek

2. verzoekt de Commissie en de lidstaten om universele ontwerpnormen en -richtsnoeren 
aan te nemen inzake de toegankelijkheid van omgevingen, programma’s, diensten en 
producten;

3. verzoekt de lidstaten om te zorgen voor redelijke aanpassingen voor PmH op de 
werkplek en om op dat gebied toegankelijke opleidingen aan te bieden voor werkgevers 
en PmH; verzoekt de Commissie om duidelijke EU-richtsnoeren inzake RA op te stellen 
en daarbij aan te geven welke vormen RA kan aannemen rekening houdend met de 
behoeften van het individu, zodat artikel 5 van de Richtlijn doeltreffend kan worden 
omgezet in nationaal recht; verzoekt de Commissie indien nodig inbreukprocedures in 

19 EU-statistieken van inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC) 2018.
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te leiden;

4. verzoekt de lidstaten om verplichte quota inzake diversiteit op de werkplek te hanteren, 
met sancties voor inbreuken, waaronder boetes, die moeten worden gebruikt om te 
investeren in inclusieve onderwijs- en werkgelegenheidsprogramma’s voor PmH; 
verzoekt de lidstaten ook om verplichte jaarlijkse diversiteitsplannen met streefdoelen 
en periodieke evaluaties uit te voeren en werkgevers te ondersteunen bij het aanwerven 
van PmH, bijvoorbeeld door een vrijwillige lijst van sollicitanten met een handicap op 
te stellen waaruit kandidaten kunnen worden geselecteerd; verzoekt de lidstaten te 
voorzien in opleidingen over de toepasselijke regels;

5. verzoekt de EU-instellingen het goede voorbeeld te geven door diversiteitsquota vast te 
stellen, interne richtsnoeren voor RA te ontwikkelen, volledige toegankelijkheid in het 
wervingsproces en op de werkplek te waarborgen en PmH in dienst te nemen op alle 
niveaus; verzoekt de lidstaten hetzelfde te doen binnen hun overheidsinstanties;

6. verzoekt de lidstaten om een duurzaam inclusief werkgelegenheidsbeleid aan te nemen, 
bedrijven die PmH in dienst nemen te ondersteunen met fiscale prikkels en andere 
financiële steunmaatregelen, inclusieve bedrijven te ondersteunen via 
overheidsopdrachten en bedrijven te helpen door gerichte positieve-actiemaatregelen 
aan te bieden om intersectionele nadelen aan te pakken; 

7. verzoekt de Commissie en de lidstaten om dringend maatregelen te nemen om de 
belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot werk in de toekomst te beoordelen 
vanuit het oogpunt van invaliditeit en daarbij PmH te betrekken, en om inclusieve 
initiatieven te identificeren en te lanceren die gericht zijn op levenslang leren en op de 
ontwikkeling van vaardigheden voor PwD van jongs af aan;

8. verzoekt de lidstaten de capaciteit van openbare diensten voor arbeidsvoorziening te 
vergroten om een netwerk van inclusieve bedrijven op te zetten, een vrijwillige lijst van 
werkzoekende PmH op te stellen en loopbaanbegeleiders in te huren die persoonlijke 
behoeften analyseren en PmH ondersteunen, alsook assistenten die PmH bijstaan in hun 
baan op de open arbeidsmarkt;

9. verzoekt de lidstaten om opleidingen op het gebied van universeel ontwerp, RA en 
diversiteit op de werkplek voor universitaire studenten te ondersteunen en daarbij PmH 
te betrekken, en om de opleiding van loopbaanbegeleiders, begeleiders van werkenden 
en diversiteitsadviseurs te bevorderen, met speciale aandacht voor de specifieke 
kenmerken van verschillende handicaps;

10. verzoekt de lidstaten te beoordelen hoe doeltreffend de bestaande beschermde 
werkplekken zijn in het bijbrengen van de vaardigheden die PmH nodig hebben om 
werk te vinden in de open arbeidsmarkt, om ervoor te zorgen dat deze werkplekken 
gebonden zijn aan rechtskaders inzake sociale zekerheid, minimumloon en non-
discriminatie en om dergelijke werkplekken geleidelijk af te schaffen; verzoekt de 
Commissie dit proces in het oog te houden;

Op weg naar een werkplek zonder discriminatie

11. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan bewustwordingscampagnes te 
lanceren, in een toegankelijk formaat en in gebarentaal, over de bijdragen die PmH 
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leveren teneinde het bestaande stigma en de bestaande vooroordelen over PmH weg te 
nemen en intimidatie en uitbuiting te bestrijden; 

12. verzoekt de lidstaten om actieve maatregelen te nemen om te waarborgen dat niemand 
wordt gediscrimineerd, te zorgen voor RA in alle fasen van werk en te waarborgen dat 
PmH hun arbeids- en vakbondsrechten op voet van gelijkheid kunnen uitoefenen en dat 
zij worden beschermd tegen geweld en intimidatie, met inbegrip van seksuele 
intimidatie; verzoekt de EU-instellingen om dezelfde maatregelen te nemen;

13. verzoekt de Commissie en de lidstaten om de bestaande loonkloof op grond van gender, 
invaliditeit en etniciteit aan te pakken en op die manier loondiscriminatie en het risico 
op armoede voor werknemers die te maken hebben met intersectionele discriminatie, te 
bestrijden;

14. verzoekt de lidstaten om PmH hun invaliditeitsuitkering, waarmee zij hun aanvullende 
kosten in verband met hun handicap betalen, niet te ontnemen wanneer zij de 
arbeidsmarkt betreden of boven een bepaalde inkomensgrens komen;

15. verzoekt de Commissie bindende wetgeving voor te stellen inzake de normen voor 
gelijkheidsorganen, teneinde die organen een sterker mandaat te verlenen om de gelijke 
behandeling van PmH te waarborgen;

16. verzoekt de Commissie en de lidstaten om de definitie van “handicap” te harmoniseren 
en te zorgen voor de wederzijdse erkenning van de invaliditeitsstatus in de lidstaten 
teneinde het vrije verkeer van PmH en het genot van hun aan het EU-burgerschap 
verbonden rechten te waarborgen;

17. verzoekt de Commissie het gebruik van de EU-parkeerkaart voor gehandicapten uit te 
breiden naar alle lidstaten en het toepassingsgebied ervan te verbreden zodat de kaart 
kan worden gebruikt voor de erkenning van de invaliditeitsstatus en om toegang te 
krijgen tot diensten overal in de EU;

Verdere gerichte acties en integratie van de rechten van PmH

18. verzoekt de Commissie om in de Europese strategie inzake handicaps voor de periode 
na 2020 bijzondere nadruk te leggen op werkgelegenheid, alle UNCRPD-bepalingen in 
aanmerking te nemen, bindende doelstellingen vast te stellen inzake diversiteit op de 
werkplek en de efficiëntie van de strategie te monitoren met behulp van PmH; verzoekt 
de Commissie maatregelen voor te stellen om de aan COVID-19 gerelateerde 
uitdagingen en schendingen van de rechten van PmH aan te pakken;

19. roept op tot de verzameling van EU-brede gegevens inzake handicaps volgens een 
benadering waarin de mensenrechten centraal staan, uitgesplitst naar gender, leeftijd, 
soort handicap, ras / etnische afkomst, seksuele geaardheid enz., en daarbij ook de PmH 
mee te tellen die momenteel niet in de statistieken zijn opgenomen;

20. verzoekt alle EU-instellingen en de lidstaten om nauwe samenwerkingsverbanden met 
PmH en hun vertegenwoordigende organisaties op te zetten en ervoor te zorgen dat zij 
op toegankelijke en zinvolle wijze kunnen deelnemen aan alle fases van de 
desbetreffende wetgeving en programma’s, waaronder op algemeen niveau;
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21. verzoekt de Commissie en de lidstaten om de rechten van PmH te integreren in alle 
voorstellen met betrekking tot de werkgelegenheid;

22. verzoekt de Commissie, met name de taskforce Gelijkheid, en de lidstaten om de 
rechten van PmH stelselmatig in het beleid te integreren, met bijzondere aandacht voor 
slachtoffers van intersectionele discriminatie; 

23. verzoekt de Raad de voorgestelde horizontale antidiscriminatierichtlijn aan te nemen 
om de bescherming van PmH uit te breiden tot buiten de arbeidssfeer; 

24. verzoekt de Commissie te garanderen dat de EU-fondsen de internationale 
mensenrechtennormen in acht nemen en geen maatregelen en programma’s 
ondersteunen die bijdragen tot segregatie, en te garanderen dat door de EU 
gefinancierde acties PmH bereiken en dat PmH daar actief bij worden betrokken;

°

° °

25. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en aan de 
Raad, alsmede aan de regeringen en de parlementen van de lidstaten.


