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Bijna bekrachtigd door Nederland, maar blijf kritisch

VN-verdrag voor de rechten van
personen met een handicap
De Tweede Kamer is in gesprek over het ‘VN-verdrag
voor de rechten van personen met een handicap’.
Het ziet ernaar uit dat Nederland het verdrag in juli gaat
bekrachtigen. Nederland moet het verdrag dan gaan
uitvoeren. Een VN-comité controleert of een land het
verdrag goed uitvoert. De Duitse hoogleraar Recht en
Disability Studies Theresia Degener is vice-voorzitter
van dit comité. Ieder(in) sprak met haar over het belang
van het verdrag.
Het ‘VN-verdrag voor de rechten van
personen met een handicap’ is net als
het VN-kinderrechtenverdrag en het
VN-vrouwenverdrag, een mensenrechtenverdrag. Het is in 2006 door
de Verenigde Naties goedgekeurd en
daarmee het jongste mensenrechtenverdrag. Inmiddels hebben 151 landen
het verdrag in eigen land bekrachtigd
(geratificeerd).

terecht, omdat het een revolutionair
verdrag is. Het is het beste middel
dat we ooit hebben gehad.”
Tegelijkertijd tempert Degener de
hoge verwachtingen en doet een
beroep op het geduld: “Geen enkel
mensenrechtenverdrag is ‘over night’
geïmplementeerd. Uitvoering van een
mensenrechtenverdrag neemt jaren in
beslag.”

VN-verdrag in het kort
Het ‘VN-verdrag voor de rechten van
personen met een handicap’ is nodig
omdat in veel landen mensen met
een handicap niet volwaardig kunnen
meedoen aan de samenleving. Het
verdrag richt zich op situaties waarin
mensen met een handicap vaak nog
een achterstand hebben. Het gaat over
recht op: gelijke behandeling, gelijke
toegang, eigen regie en participatie,
mobiliteit, inclusief onderwijs, werk
en een behoorlijke levensstandaard.
Het verdrag brengt de inclusieve
samenleving dichterbij.

Rapportage
Als een land de verplichtingen van het
verdrag niet nakomt, is er zeker sprake
van mensenrechtenschending zegt Degener. Toch zal het VN-comité dat nooit
een land expliciet verwijten. Degener:
“We zeggen wel: we zijn bezorgd.” De
uitvoering van het VN-verdrag is echter
niet vrijblijvend. Een land dat het
verdrag geratificeerd heeft, moet twee
jaar na de ratificatie bij het VN-comité
verantwoording afleggen over de
uitvoering van het verdrag.

Hoge verwachtingen
Nederlanders met een beperking hebben
hoge verwachtingen van het verdrag.
Degener: “Die verwachtingen zijn

Niet alleen de regering, ook
belangenorganisaties kunnen een
rapportage indienen bij het VN-comité.
Het comité hecht zeer aan deze zogenaamde schaduwrapportages.
Degener: “Zonder die rapportages

kunnen we ons werk niet goed doen.
Regeringen hebben namelijk vaak de
neiging om het mooier te maken dan
het is. Goede schaduwrapportages
geven ons bewijzen.”
Nederland
De verwachting is dus dat Nederland in
juli 2015 het verdrag gaat bekrachtigen.
Hiervoor moeten de Tweede Kamer en
de Eerste Kamer eerst twee wetten
aannemen: de Goedkeuringswet en
de Uitvoeringswet. Deze wetten zijn
inmiddels naar de Tweede Kamer
gestuurd en worden begin 2015 behandeld. Het VN-comité zal dan in
2017 beoordelen hoe ver Nederland
gevorderd is met de uitvoering van het
verdrag.
De voor het comité zo belangrijke
schaduwrapportage komt er zeker
ook. De Alliantie voor Implementatie
van het VN-verdrag, een samenwerkingsverband van cliëntenorganisaties
waar ook Ieder(in) aan deelneemt, zal
die opstellen en aanbieden aan het
VN-comité.
Lees het volledige interview met
Theresia Degener op www.iederin.nl.

De Alliantie Implementatie VN-verdrag heeft inmiddels gereageerd op het wetsvoorstel van het kabinet over Ratificatie van het
VN-verdrag. De Alliantie vindt het positief dat de regering het belang van een inclusieve samenleving erkent en ondersteunt.
De Alliantie vindt echter ook dat de regering de staat van de huidige wetten en beleidsmaatregelen te rooskleurig voorstelt.
Volgens de regering wordt er al veel gedaan aan een inclusieve samenleving, zij vindt dat alleen nog aanvullende maatregelen
nodig zijn. De Alliantie vindt echter dat er een gedegen Plan van Aanpak gemaakt moet worden.
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