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Informatie  

VN verdrag voor rechten van 

mensen met een handicap 

 

 

Moeilijke woorden 

De moeilijke woorden staan in een lijst achterin.  

 

Mensenrechten   

Bijna alle landen werken samen in de Verenigde 
Naties (VN).  
De VN werd opgericht in 1945 en werkt samen aan 

 internationale vrede,  
 veiligheid en  
 mensenrechten. 

De VN maakt samen afspraken in New York.  
De afspraken worden opgeschreven in een verklaring of verdrag.  
Daarna zegt elk land ja of nee tegen het verdrag. 
Is een land het eens met het verdrag? Dan zet een land zijn handtekening 
onder het verdrag. Ratificeren heet dat. 
Het  land moet  die afspraken nakomen.  

In 1948 kwam de Universele Verklaring voor de rechten van de mens. 
Toen een verdrag over burgerlijke en politieke rechten (IVBPR).               
En het verdrag over economische, sociale en culturele rechten (IVESCR) 
kwam in 1966.  

De 3 verdragen zijn de basis van de mensenrechten.  
De rechten zijn verder uitgewerkt in verdragen voor bepaalde groepen, 
zoals vrouwen (CEDAW), kinderen (CRC) en  
het Verdrag tegen rassendiscriminatie (CERD).  
Al deze verdragen zijn  

 tegen discriminatie en uitsluiting van bepaalde groepen.      
     Dat betekent dat alle groepen gelijk behandeld worden.     
     En alle groepen kunnen meedoen. 
 voor gelijke kansen op een goed leven in de samenleving.  
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Discriminatie en uitsluiting vanwege handicap 

Mensen met een handicap mogen vaak niet meedoen. 
Bijvoorbeeld :  Zij worden gediscrimineerd. 
Zij hebben vaak weinig geld.  
Andere mensen maken misbruik van hen. 
Soms moeten ze hard werken voor weinig geld. 
Of ze krijgen klappen. 
Naar hun mening wordt niet geluisterd. 

Mensen met een handicap krijgen minder kans om naar school te gaan. 
En zij vinden moeilijk werk dat bij hen past. 
Dit gebeurt in de hele wereld. 
 
De VN vroeg aandacht voor mensen met een handicap door: 

 het VN jaar van gehandicapten in 1981, 
 de VN Decade van gehandicapten van 1983-1992  
 in 1994 afspraken te maken om mensen met een handicap gelijke 

kansen te geven. 
Die aandacht had weinig effect. 
 
Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (CRPD) 

Daarom maakten de Verenigde Naties een nieuw 
verdrag over de rechten van mensen met een 
handicap .  
In de hele wereld hebben 650 miljoen mensen een 
handicap of chronische ziekte.  
13 december 2006 was voor hen een historische dag. 

Want toen stelde de VN het Verdrag voor de rechten van mensen met een 
handicap vast. CRPD 
 In dit verdrag hebben de landen afspraken gemaakt 

1. Mensen met en zonder handicap hebben dezelfde rechten  
2. Kinderen en volwassenen met een handicap doen mee. 
3. En ze leiden een goed en actief leven. 
4. Mensen met een handicap  kiezen zelf.   
5. Wat gaat elk land doen om te punten 1, 2, 3 en 4 waar te maken. 

  
Ratificatie   

Inmiddels hebben 147 landen het verdrag 
geratificeerd of aangenomen. 
Die 147 landen zijn bezig het verdrag waar te 
maken.  Bijna alle landen in Europa doen mee.  
Hoever  zijn die landen? Kijk op: 

http://www.un.org/disabilities/countries Nederland heeft het VN-verdrag 
voor rechten van mensen met een handicap nog niet geratificeerd. 
De regering wil dat doen voor 15 juli 2015. 
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Wat moet Nederland doen? 

Na de ratificatie is Nederland verplicht de afspraken in 
het CRPD uit te voeren. 
Nederland wordt zo een inclusieve samenleving, 
Iedereen is welkom en wordt gerespecteerd.  
En iedereen kan haar of zijn bijdrage leveren.  
Het maakt niet uit of iemand vrouw, wit, bedrijfsleider, 
lesbisch of in Estland geboren is. En daarbij blind is, 

een psychische ziekte heeft, met krukken loopt, een onzichtbare 
chronische ziekte heeft, slechthorend is of een verstandelijke handicap en 
autisme heeft.  
Discriminatie en uitsluiting moeten bestreden en voorkomen worden.  
Wat moet er gedaan worden? 
De regering moet bestaande wetten en regels aanpassen aan het VN-
verdrag.  
Nederland maakt de Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap en 
Chronische Ziekte (WGBH/CZ). Daarin staat:  
Alle goederen en diensten moeten toegankelijk en bruikbaar zijn voor 
mensen met een handicap. Bijvoorbeeld:  

 iedereen moet een laptop of telefoon kunnen gebruiken 
 iedereen moet een gebruiksaanwijzing kunnen lezen. Dus die 

gebruiksaanwijzing is er ook met makkelijke woorden of in braille  
 websites zijn toegankelijk. Dus de informatie is makkelijk te vinden 

en makkelijk te begrijpen. 
 iedereen kan  pinnen of een brief in de bus doen.   
 iedereen kan naar binnen in winkels, scholen, bank, bioscoop, 

klaverjasclub, tijdschriften, webwinkel.  
 iedereen kan mee met de trein of metro. 
 iedereen kan een krant of tijdschrift lezen. 
 iedereen moet  bij de huisarts, tandarts naar binnen kunnen en 

geholpen worden.  
 Iedereen kan bijeenkomsten van politieke partijen kunnen bijwonen. 

Op www.allestoegankelijk.nl staat meer informatie.  

 
Ook gemeenten moeten dingen veranderen.   
Want  iedereen moet welkom zijn en mee  kunnen doen. 
Meedoen in openbare ruimte zoals straten en pleinen en 
in gebouwen zoals het gemeentehuis  en de bibliotheek. 
Meedoen door zelf een paspoort aan te vragen, of aangifte doen bij de 
politie. 
Voor mensen die gebarentaal spreken, is er dan bijvoorbeeld een tolk 
gebarentaal nodig.  
Verkiezingen, stemprocedures en stemlokalen zijn ook toegankelijk.  
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Bij alle plannen moeten  de regering en de gemeente vanaf het begin 
denken aan de mensenrechten van mensen met een handicap. 
Mensen met een handicap en hun organisaties moet om advies gevraagd 
worden. Want zij kunnen 

 waardevolle tips en adviezen geven over inclusie  

 duidelijk maken waarom het VN verdrag zo belangrijk is voor 
participatie  

 wat nodig is voor participatie = om mee te kunnen doen 
   
 

Meer informatie is te vinden op de website:  

www.vnverdragwaarmaken.nl 

 

Of volg ons op twitter: @cvinclusie,  

 

Lijst moeilijke woorden 

Coalitie In een coalitie werken clubs, 
partijen en / of mensen samen 

Decade  Periode van 10 jaar 
Discriminatie Verschil maken. 

Ik ben beter dan jij. 
Discrimineren  Verschil maken. 

Ik ben beter dan jij. 
Inclusie Erbij horen 
Internationaal  Meer dan 1 landen heeft er mee te 

maken. 
Participatie  Mee doen 
Ratificeren Handtekening zetten 
Respect  Elkaar zien, rekening houden met 

elkaar 
Samenleving Alle mensen samen. 

Mensen leven met elkaar 
Toegankelijk Een toegankelijk gebouw: 

Daar kun je makkelijk komen en je 
kunt makkelijk naar binnen. 
Toegankelijke informatie is 
makkelijk te vinden en te begrijpen. 

Verdrag Stuk met afspraken 
 

 

 


