Aan de programmacommissie van de
Tweede Kamerverkiezingen in juni 2010.

Utrecht, 23 maart 2010

Geachte commissie,
Op 13 december 2006 werd door de Verenigde Naties het Verdrag inzake de
rechten van personen met een handicap aangenomen. Het werd op 3 mei
2008, toen voldoende landen het Verdrag hadden geratificeerd, van kracht.
Dit Verdrag is een uiterst belangrijke stap in de verdere verbetering van de
sociale en juridische positie van mensen met een beperking. Het versterkt de
positie van deze mensen doordat op een aantal specifieke terreinen (zoals
wonen, onderwijs, arbeid, zeggenschap) expliciet wordt aangegeven dat
gelijke rechten ook daadwerkelijk gerealiseerd moeten worden. Het geeft
mensen met een beperking een maatschappelijk, juridisch en politiek
instrument in handen om deze rechten af te dwingen.
Echter, dit verdrag is door Nederland nog steeds niet geratificeerd. Daarmee
blijft Nederland bedroevend ver achter bij de rest van de wereld. Al 82
landen hebben het verdrag geratificeerd.1
Naast veranderingen in attitudes en sociale verhoudingen is de
implementatie van het VN-Verdrag in ons land een kwestie van uitbreiding en
toepassing van wet- en regelgeving. Het Verdrag geeft daar duidelijke
aanwijzingen voor. Zo bevat het diverse artikelen die rechtstreeks gebruikt
kunnen worden in de verdere vormgeving van inclusie binnen onderwijs en
arbeid en op lokaal niveau in de vormgeving van activiteiten die voortvloeien
uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarnaast geeft het
Verdrag expliciete aanwijzingen voor de toepassing en uitbreiding van Wet
gelijke behandeling gehandicapten en chronisch zieken (Wgbh/cz).
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Zie http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=257 voor een overzicht van landen die al
geratificeerd hebben.

Het hebben van een beperking wordt hiermee gelijkgetrokken met andere
discriminatiegronden – geslacht, etniciteit, geloof en leeftijd – waarop al wel
uitgebreide non-discriminatie wetgeving is!!
De Coalitie voor Inclusie, www.coalitievoorinclusie.nl, een samenwerkingsverband van NGO’s heeft het initiatief genomen tot twee werkconferenties.
Met deze conferenties wordt beoogd de bewustwording en het gevoel van
urgentie - bij politiek, overheid, beïnvloeders van beleid en maatschappelijke
organisaties - over de inhoud van het VN-Verdrag te vergroten, het belang
van het Verdrag voor de Nederlandse samenleving in beeld te brengen en
handvatten te bieden voor de daadwerkelijke implementatie ervan. De eerste

werkconferentie vond plaats op 8 februari 2010, de tweede is gepland voor 27
september van dit jaar. Ter voorbereiding van de eerste conferentie is een
werkdocument samengesteld waarin per domein is beschreven wat de huidige
situatie in ons land met betrekking tot rechten van mensen met een beperking is
en wat er, kijkend naar de verschillen tussen de situatie op dit moment en de
situatie die het VN-Verdrag voorstaat, zal moeten veranderen. Dit document is
bijgevoegd ter informatie.
Gezien het grote belang van de ratificatie van dit verdrag voor zowel mensen met
een beperking als de samenleving dringen we er bij u op aan om in u
verkiezingsprogramma op te nemen
- de noodzaak om te komen tot een snelle ratificering van het VN-Verdrag
- de aanbevelingen zoals geformuleerd in de bijgevoegde studie over te
nemen.
Daarbij willen we u alvast vragen om de datum van 27 september 2010 vast te
leggen om ook vanuit uw partij de tweede werkconferentie Teken en Dan….? te
kunnen bezoeken. De Werkconferentie zal in Den Haag plaatsvinden.
Met vriendelijke groet,

Willem de Gooyer
St. Inclusie Nederland
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