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SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de bevoegde 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. herinnert eraan dat het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 
(UNCRPD), waarbij ook de EU partij is, tot doel heeft het volledige en gelijke genot 
van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden door alle personen, ongeacht 
eventuele langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuigelijke beperkingen, te 
bevorderen, te beschermen en te waarborgen; benadrukt dat de EU en de lidstaten zich 
door de ratificatie van het UNCRPD hebben verbonden tot de inspanningen die op 
internationaal niveau zijn overeengekomen om de grondrechten van personen met een 
handicap te waarborgen en hun integratie in de samenleving en arbeidsparticipatie te 
bevorderen; wijst erop dat volgens het Bureau van de Europese Unie voor de 
grondrechten (FRA) de ratificatie van het verdrag door alle lidstaten en de EU op 
zichzelf een belangrijke mijlpaal is, maar er een kloof blijft bestaan tussen de belofte die 
het verdrag in zich draagt en de praktijk1;

2. verzoekt de EU en de lidstaten het optionele protocol bij het UNCRPD te ratificeren;

3. benadrukt dat het recht van personen met een handicap om gebruik te maken van 
maatregelen die beogen hun zelfstandigheid, hun maatschappelijke en beroepsintegratie 
en hun deelname aan het gemeenschapsleven te bewerkstelligen, ook is vastgelegd in 
het Handvest van de grondrechten van de EU, dat bindend is voor de EU en voor de 
lidstaten wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen; herinnert eraan dat de 
EU en haar lidstaten de rechten en de beginselen van het Handvest moeten eerbiedigen 
en de toepassing ervan bevorderen; wijst op de noodzaak de bekendheid met en de 
voorlichting over het Handvest te verbeteren;

4. onderstreept dat artikel 19 van het UNCRPD voorziet in het recht om zelfstandig te 
wonen en deel uit te maken van de maatschappij, en daarmee de beginselen van 
gelijkheid, autonomie en inclusie verenigt; roept op tot een verschuiving in de 
leefregelingen en ondersteunende diensten voor personen met een handicap van 
institutionele en andere segregerende mechanismen tot een systeem die sociale 
participatie mogelijk maakt; verzoekt de lidstaten specifieke doelstellingen met een 
vastgesteld tijdschema op te nemen in hun deïnstitutionaliseringsstrategieën, deze 
adequaat te financieren en mechanismen te ontwikkelen om te zorgen voor 
doeltreffende coördinatie tussen de relevante autoriteiten in verschillende 
administratieve sectoren en niveaus2;

5. benadrukt dat een inclusieve en op grondrechten gebaseerde onderwijsaanpak een 
noodzakelijke voorwaarde is voor de deelname van personen met een handicap aan de 
samenleving en hun toegang tot de arbeidsmarkt;

6. is van mening dat de bevordering van gelijkheid op het gebied van arbeid en beroep 

1 FRA, Verslag over de grondrechten 2019.
2 FRA, From institutions to community living for persons with disabilities: perspectives from the ground, 2018.
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alleen doeltreffend kan zijn als discriminatie op alle terreinen van het leven volledig 
wordt bestreden, op zowel Europees als nationaal niveau; wijst erop dat de speciale 
rapporteur van de VN voor de rechten van personen met een handicap van oordeel is dat 
redelijke aanpassingen en toegankelijkheid belangrijke bestanddelen zijn van een beleid 
inzake inclusie van personen met een handicap3;

7. verzoekt de lidstaten de EU-wetgeving inzake toegankelijkheid volledig ten uitvoer te 
leggen; is van mening dat fysieke, regelgevende, digitale, logistieke en sociale 
belemmeringen voor toegankelijkheid moeten worden weggenomen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om in overleg met personen met een handicap en hun 
lobbyorganisaties universele ontwerpnormen en -richtsnoeren aan te nemen inzake de 
toegankelijkheid van omgevingen, programma’s, diensten en producten; benadrukt dat 
er meer onderzoek en innovatie nodig is op het gebied van toegankelijke technologie die 
wordt toegepast op sociale en culturele activiteiten en op arbeidsprocessen, met inbegrip 
van oplossingen om de mogelijkheden voor telewerken te verruimen, teneinde de 
participatie in de samenleving en de toegang tot werk voor personen met een handicap 
te vergemakkelijken;

8. maakt zich zorgen over het bestaan van ernstige belemmeringen voor de toegang tot 
informatie en communicatie voor personen met een handicap, met name dove en blinde 
personen, personen met een verstandelijke handicap en personen binnen het 
autismespectrum; herinnert eraan dat verschillen in het vermogen van personen om 
informatie te verwerken en te verstrekken en gebruik te maken van informatie -en 
communicatietechnologieën een kenniskloof vormen die ongelijkheden creëert; wenst 
dat het gebruik van toegankelijker en gebruikersvriendelijker communicatiemiddelen, -
methoden en -formaten wordt bevorderd;

9. betreurt het dat het Unierecht personen niet beschermt tegen discriminatie op grond van 
handicap buiten de werkplek en de context van arbeid;

10. dringt er bij de Raad op aan de onderhandelingen over het voorstel voor een horizontale 
richtlijn inzake gelijke behandeling te deblokkeren, waardoor de bescherming tegen 
discriminatie via een horizontale aanpak kan worden uitgebreid tot buiten het domein 
van arbeid en beroep;

11. benadrukt dat het UNCRPD discriminatie in brede zin verbiedt, met inbegrip van 
meervoudige en intersectionele discriminatie en het ontzeggen van redelijke 
aanpassingen; vestigt de aandacht op de bijzonder kwetsbare situatie van vrouwen met 
een handicap en dringt aan op een snelle ratificatie van het Verdrag van Istanbul door de 
Unie en de lidstaten; herinnert eraan dat het UNCRPD ook voorziet in positieve 
discriminatiemaatregelen die waar nodig door de lidstaten moeten worden uitgevoerd, 
waaronder specifieke stimulansen op het gebied van arbeid4;

12. dringt aan op een horizontale, alomvattende herziening van het recht van de Unie om 

3 Verklaring van Catalina Devandas-Aguilar, speciaal rapporteur voor de rechten van personen met een handicap 
tijdens de 71e zitting van de Algemene Vergadering, New York, 26 oktober 2016. 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20764
4 Comité voor de rechten van personen met een handicap, General comment No. 6 (2018) on equality and non-
discrimination.

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20764
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ervoor te zorgen dat het UNCRPD volledig wordt nageleefd;

13. benadrukt dat in het nieuwe pact inzake migratie en asiel bepalingen moeten worden 
opgenomen die in alle fasen en alle processen adequaat tegemoetkomen aan de 
behoeften van personen met een handicap;

14. dringt erop aan om vooroordelen over de vaardigheden en capaciteiten van personen 
met een handicap te bestrijden, zodat zij niet worden gediscrimineerd op grond van die 
vooroordelen; wijst erop dat enkele personen met een handicap te maken kunnen 
hebben specifieke extra belemmeringen als gevolg van de combinatie van een handicap 
met andere kenmerken, waaronder sociaal-economische factoren; onderstreept in dit 
verband de noodzaak van een intersectionele en holistische aanpak om stigmatisering, 
discriminatie, sociale uitsluiting en armoede te voorkomen; dringt aan op uitgebreide 
voorlichtingscampagnes om de bijdrage van personen met een handicap aan de 
samenleving onder de aandacht te brengen, gericht op het grote publiek, ouders en 
kinderen, alsook op ambtenaren en professionals; wijst erop dat de media een 
belangrijke rol kunnen spelen bij het verspreiden van informatie over personen met een 
handicap en bij het ten goede veranderen van de houding van het publiek jegens 
personen met een handicap;

15. benadrukt de noodzaak van een gemeenschappelijke definitie van “handicap” op EU-
niveau voor alle beleidsterreinen van de Unie, gecombineerd met definities van 
belangrijke terminologie; merkt op dat er geen wederzijdse erkenning van de status van 
persoon met een handicap tussen de EU-lidstaten bestaat; verzoekt de Commissie om 
nader optreden te overwegen inzake de wederzijdse erkenning van de status van 
gehandicapte en mogelijke maatregelen om het vrije verkeer van mensen met een 
handicap te vergemakkelijken; spoort de Commissie aan om de deelname van de 
lidstaten aan het vrijwillige systeem van wederzijdse erkenning van de EU-
gehandicaptenkaart te bevorderen;

16. is ingenomen met de opname van de EU-strategie voor de rechten van gehandicapten 
2021-2030 in het werkprogramma van de Commissie voor 2021; dringt erop aan dat de 
toekomstige strategie gericht moet zijn op de volledige tenuitvoerlegging van het 
UNCRPD en de resultaten moet weerspiegelen van de openbare raadpleging die 
voorafgaand aan de voorbereiding ervan door de Commissie is gehouden; benadrukt dat 
de samenwerking van autoriteiten, organisaties en het maatschappelijk middenveld op 
Europees, nationaal en lokaal niveau onontbeerlijk is voor de tenuitvoerlegging van het 
UNCRPD; benadrukt dat het beginsel “niets over personen met een handicap zonder 
personen met een handicap” moet worden toegepast in alle besluitvormingsprocessen; 
moedigt de lidstaten en de EU-instellingen aan te zorgen voor toereikende financiering 
en de samenwerking met organisaties die personen met een handicap 
vertegenwoordigen te verbeteren;

17. betreurt het dat personen met een verstandelijke of psychosociale handicap worden 
geconfronteerd met diverse juridische, institutionele, sociale en communicatieve 
obstakels voor de uitoefening van hun rechten die hen verhinderen om te gaan stemmen, 
zichzelf verkiesbaar te stellen voor een openbaar ambt, als burger ten volle deel te 
nemen aan het openbare leven of eenvoudigweg zeggenschap uit te oefenen over hun 
eigen leven; moedigt de lidstaten aan onmiddellijk maatregelen te nemen om hun 
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rechtskader te hervormen om ervoor te zorgen dat personen met een handicap in alle 
aspecten van het leven op voet van gelijkheid met anderen handelingsbekwaam zijn, in 
overeenstemming met artikel 12 van het UNCRPD, en herinnert eraan dat de politieke 
rechten van personen met een handicap en de mogelijkheid om ze op voet van 
gelijkheid met anderen te genieten moeten worden gewaarborgd, in overeenstemming 
met artikel 29 van het UNCRPD;

18. verzoekt de lidstaten discriminatie en geweld tegen kinderen met een handicap aan te 
pakken door middel van een geïntegreerde aanpak, in het besef dat zij een groter risico 
lopen slachtoffer te worden van dergelijk gedrag; benadrukt dat de stem van kinderen 
met een handicap moet worden vertegenwoordigd in het ontwerp, de uitvoering en de 
monitoring van wetten, beleid, diensten en maatregelen welke hen betreffen;

19. betreurt het dat het risico om het slachtoffer van uitbuiting, geweld en misbruik te 
worden aanzienlijk hoger is voor personen met een handicap5; is bezorgd over het 
gebrek aan bekendheid met de rechten van slachtoffers en de mogelijkheid om verhaal 
te halen, en over het feit dat er te weinig aangifte wordt gedaan van alle vormen van 
discriminatie en schendingen van de grondrechten van personen met een handicap; 
benadrukt dat de vrees van personen met een handicap dat zij en hun verzoeken niet 
ernstig worden genomen door autoriteiten volgens de Organisatie voor Veiligheid en 
Samenwerking in Europa (OVSE) een belangrijke oorzaak van het lage aantal 
meldingen is6; dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan om 
capaciteitsopbouwactiviteiten te richten op autoriteiten en beroepsbeoefenaren, zodat zij 
de op grondrechten gebaseerde aanpak van de gehandicaptenproblematiek goed 
begrijpen; is van mening dat de nationale organen voor gelijke behandeling moeten 
worden versterkt en dat de toegang tot gerechtelijke en buitengerechtelijke 
mechanismen moet worden verbeterd, onder meer door aangepaste bijstands- en 
communicatiemethoden, en door vaak langdurige en complexe juridische procedures te 
vereenvoudigen;

20. betreurt het dat de discriminatie en uitsluiting die personen met een handicap ervaren 
door de COVID-19-pandemie verder is verergerd, met name personen die in 
instellingen wonen7; benadrukt dat psychosociale ondersteuning en empowerment van 
groot belang zijn om de gevolgen van isolatie en de toename van huiselijk geweld, 
waaronder met name personen met een handicap lijden, te bestrijden8; maakt zich 
zorgen over de tekortschietende investeringen en het gebrek aan maatregelen van 
autoriteiten in dit verband; vraagt om gerichte inspanningen om ervoor te zorgen dat het 
betreffende personeel en de gebruikers van zorg- en ondersteuningsdiensten toegang tot 
beschermingsmiddelen hebben zodat deze diensten in een veilige omgeving verder 
kunnen worden verstrekt; verzoekt de Commissie en de lidstaten essentiële 
investeringen en middelen te mobiliseren die kunnen worden gebruikt om de 

5 Raad van Europa, Freedom from exploitation, violence and abuse of persons with disabilities - Contribution 
to the Council of Europe Strategy on the Rights of Persons with Disabilities, 2017.
6 OVSE, Hate Crime Reporting, 2015, and OSCE-ODIHR, Factsheet on hate crime against people with 
disabilities, 2017.
7 FRA, Coronavirus pandemic in the EU – Fundamental rights implications bulletins, 2020; Inclusion Europe, 
Neglect and discrimination. Multiplied - How Covid-19 affected the rights of people with intellectual disabilities 
and their families (2020).
8 Verenigde Naties, Policy Brief: A Disability Inclusive Response to COVID-19, mei 2020.
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continuïteit van zorg- en ondersteuningsdiensten te garanderen, in overeenstemming 
met de beginselen van het UNCRPD en de Europese pijler van sociale rechten, in het 
kader van het investeringsinitiatief coronavirusrespons (CRII en CRII+):;

21. benadrukt dat het verzamelen van solide, uitgesplitste en vergelijkbare 
handicapgerelateerde gegevens noodzakelijk is voor empirisch onderbouwde 
beleidsvorming in overeenstemming met het UNCRPD; betreurt het dat de uitvoering 
van het beleid niet volledig wordt gemonitord aan de hand van resultaatindicatoren; stelt 
voor dat de vooruitgang wordt gemeten aan de hand van specifieke en geactualiseerde 
doelstellingen die op het niveau van de Unie op basis van het werk van Eurostat zijn 
vastgesteld; stelt met klem dat de monitoring moet worden uitgevoerd door een 
onafhankelijke entiteit waarbij personen met een handicap zijn betrokken; dringt er bij 
de lidstaten op aan om gegevens over gelijkheid te verwerken met volledige 
inachtneming van de EU-regelgeving inzake gegevensbescherming en privacy.
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