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Geachte Kamerleden,
Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende:
Vorige week dinsdag 10 december – de Dag van de Rechten van de Mens presenteerde het kabinet het eerste Nationaal Actieplan Mensenrechten. Aanstaande
donderdag 19 december wordt dit plan aan u aangeboden. Dit plan beschrijft hoe de
overheid invulling wil geven aan de bescherming en bevordering van mensenrechten
van burgers in Nederland. De CG-Raad, Platform VG en de Coalitie voor Inclusie juichen
dit initiatief toe, maar zien het als een gemiste kans dat er in dit plan nauwelijks
aandacht is voor de mensenrechtspositie van personen met beperkingen.
Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
Met het zicht op de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met
een handicap in 2015, lijkt het ons logisch dat er verbinding wordt gemaakt tussen het
Actieplan en de mensenrechtenpositie van personen met beperkingen. Hoewel het VNverdrag nog niet is geratificeerd, dienen de rechten die erin worden beschreven wel te
worden gerespecteerd, ook in Nederland. Bovendien mag nieuwe wetgeving niet leiden
tot verslechtering van de rechtspositie van mensen met beperkingen in Nederland – het
zogenaamde stand-still beginsel.
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Maak het Actieplan inclusief!
Wij willen u vragen om er bij de minister van BZK op aan te dringen dat de
mensenrechtenpositie van personen met een beperking een integraal onderdeel wordt
van het Nationaal Actieplan Mensenrechten. Daarnaast verzoeken we u om te vragen op
welke manier het ministerie van BZK uitwerking gaat geven aan de motie van Linda
Voortman van 20 december 2012. In deze motie wordt de minister van BZK verzocht
om een visie te ontwikkelen op de decentralisaties en de inclusieve samenleving, vanuit
de uitgangspunten participatie, toegankelijkheid, zelfstandigheid en kwaliteit van
bestaan.
Aanvullingen op het Nationaal Actieplan Mensenrechten
In de bijlage geven wij een aantal voorbeelden van onderwerpen die naar ons idee in
het Nationaal Actieplan Mensenrechten ontbreken. Deze lijst is niet uitputtend. De CGRaad, Platform VG en de Coalitie voor Inclusie gaan graag in gesprek met het ministerie
van BZK om een volledig beeld van de mensenrechtenpositie van personen met een
handicap te geven.

Met vriendelijke groet,

Namens de CG-Raad en Platform VG,

Namens de Coalitie
voor Inclusie,

Gert Rebergen
Directeur a.i.

Hetty de With
Bestuurslid
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Bijlage
•

Met betrekking tot de huidige onderwerpen in het Actieplan: benoem de
mensenrechtensituatie van personen met een beperking

Bij de onderwerpen die in het huidige Actieplan aan bod komen, wordt te weinig
aandacht gegeven aan de mensenrechtensituatie van personen met beperkingen. Twee
voorbeelden:
o

o

•

Bij de beschrijving van arbeidsdiscriminatie worden wel niet-westerse migranten,
vrouwen en transgenders genoemd, maar niet mensen met een beperking. Toch
zijn ook zij vaak slachtoffer van discriminatie op de arbeidsmarkt.
In de uitwerking van het onderwerp onderwijs wordt wel aandacht geschonken
aan de positie van mensen die niet rechtmatig in Nederland verblijven en aan
achterstandsleerlingen. De situatie van jongeren met beperkingen wordt echter
niet beschreven.

Voeg onderwerpen aan het Actieplan toe die belangrijk zijn voor de
mensenrechtensituatie van personen met een beperking

Er kan in Nederland nog veel gebeuren om de mensenrechtensituatie van personen met
een beperking te verbeteren. Een groot aantal onderwerpen waarop verbeteringen
mogelijk zijn, komt in het Nationaal Actieplan niet of niet voldoende aan bod. We
noemen hier een paar voorbeelden:
o
o
o
o

Bewustwording, toegankelijkheid en persoonlijke mobiliteit (artikel 8, 9 en 20
van het VN-verdrag);
Autonomie en zeggenschap (artikel 12 en 13 van het VN-verdrag);
Vrijwaring van foltering en andere wrede , onmenselijke of vernederende
behandeling of bestraffing (artikel 15 van het VN-verdrag);
Recht op zelfstandig wonen en deel uitmaken van de samenleving (artikel 19
van het VN-verdrag).

Voor inhoudelijke argumentatie en andere voorbeelden verwijzen wij naar de volgende
brieven van de CG-Raad, Platform VG en de Coalitie voor Inclusie:
Brief van de CG-Raad en Platform VG met betrekking tot de consultatie
Goedkeurings- en Uitvoeringswet:
http://www.cg-raad.nl/13-0155VWSconsultatiewetsontwerpenVN-Verdrag.pdf.
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Brief van de Coalitie voor Inclusie met betrekking tot de consultatie
Goedkeurings- en Uitvoeringswet:
http://vnverdragwaarmaken.nl/actueel/400-reactie-wetsvoorstellen-ratificatie-vnverdrag.
Brief naar de Eerst Kamer van de Coalitie voor Inclusie (mede ondertekend
door de CG-Raad en Platform VG):
http://www.coalitievoorinclusie.nl/images/homepage/131001brief-zorg-en-dwang.pdf.
Brief van de Coalitie voor Inclusie met inhoudelijke inbreng voor het Nationaal
Actieplan Mensenrechten:
http://vnverdragwaarmaken.nl/images/stories/nieuws/coalitievoorinclusieinbrengStaatv
andeGrondrechten.pdf.

