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Het VN-verdrag Handicap is een belangrijk mensenrechtenverdrag. Het verdrag geeft mensen met
een beperking of chronische aandoening recht op gelijke behandeling en gelijkwaardig meedoen.
Nederland heeft het VN-verdrag Handicap in 2016 geratificeerd.
Het VN-verdrag Handicap is glashelder over de rechten van mensen met een beperking of
chronische aandoening. Of het nu gaat om toegankelijkheid, naar school kunnen gaan, passend
wonen, werken, een toereikend inkomen, passende zorg, vervoer, vrije tijdsbesteding. Het verdrag
verplicht de overheid en maatschappelijke organisaties op al deze terreinen zichtbare en merkbare
vooruitgang te boeken.
Het VN-verdrag Handicap is voor ons een belangrijk kompas. Onze standpunten en argumenten
baseren wij voor een belangrijk deel op het VN-verdrag Handicap. Wij willen dat Nederland het VNverdrag Handicap de komende jaren voortvarend uitvoert. Lees bij onze doelen verder over wat wij
met het VN-verdrag Handicap willen bereiken en wat we daarvoor doen.

Recht op wat?
In het VN-verdrag Handicap staan geen nieuwe rechten. Het verdrag is een uitwerking van al
bestaande mensenrechten. Het verdrag is nodig omdat mensen met een beperking vaak niet
automatisch toegang hebben tot deze mensenrechten. Met het VN-verdrag Handicap zou dit
makkelijker moeten gaan. Hieronder de belangrijkste rechten met een korte juridische toelichting.

Recht op gelijch toeling Recht op gelijke behandeling
Art 4.1 zegt: deelnemende staten moeten waarborgen en bevorderen dat mensen met een handicap
op geen enkele wijze op grond van hun handicap gediscrimineerd worden.
Art 5.3 zegt: om gelijkheid te bevorderen en discriminatie uit te bannen moeten deelnemende staten
maatregelen nemen om te waarborgen 椀琀琰愀氀挀〠〮〰‱㠮㜵ege 牧湩oeted worHet 牴oeliing.
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Recht op zelfstandig juridisch handelen
Art 12.3 zegt dat de overheid ervoor moet zorgen dat mensen met een handicap zo nodig
onafhankelijke ondersteuning kunnen krijgen bij het uitoefenen van juridische handelingen
(handelingsbekwaamheid).

Recht op eigen regie en participatie
Art. 19 zegt dat mensen met een handicap het gelijke recht hebben om in de maatschappij te wonen
met dezelfde keuzemogelijkheden als anderen. De overheid moet doeltreffende en passende
maatregelen nemen zodat mensen met een handicap volledig kunnen meedoen in de
maatschappij, zonder daarbij gebonden te zijn aan een bepaalde verblijfplaats, leefregeling e.d.

Recht op mobiliteit
Art. 20 zegt dat de overheid effectieve maatregelen moet treffen om de persoonlijke mobiliteit van
mensen met een handicap met de grootst mogelijke zelfstandigheid te waarborgen. Mensen met
een handicap moeten zich kunnen verplaatsen op de wijze en tijdstip van hun keuze en tegen een
betaalbare prijs.

Recht op inclusief onderwijs
Art 24.1 zegt dat mensen met een handicap recht hebben op onderwijs. De overheid moet zorgen
voor een inclusief onderwijssysteem op alle niveaus en voorzieningen voor een leven lang leren.
Doel hiervan is dat mensen met een handicap naar vermogen hun persoonlijkheid, talenten en
creativiteit optimaal moeten kunnen ontwikkelen.

Recht op meteid
Art 27.1 zegt dat mensen met een handicap, net als ieder ander, recht hebben op in vrijheid gekozen
of aanvaard werk om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. De overheid moet hiervoor
passende maatregelen treffen, zodat mensen met een handicap toegang hebben tot de
meteidsmmekt (ook scholing voor werk) van zowel overheid als bedrijfsleven.

Recht op een behoorlijke levensstandaard
Art 28.1 zegt dat mensen met een beperking recht hebben op een behoorlijke levensstandaard voor
henzelf en hun gezinnen (incl. voldoende voeding, kleding en huisvesting).
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Recht op cultuur, recreatie, vrije tijd, sport
Art 30 zegt dat mensen met een beperking, ook kinderen, net als ieder ander mee moeten kunnen
doen aan het culturele leven, recreatie, vrije tijd en sport. Ze hebben recht op toegang tot
sportlocaties en sportactiviteiten, televisieprogramma’s, film, theater, musea, etc. De overheid moet
passende maatregelen nemen waardoor mensen met een handicap hun creatieve, artistieke en
intellectuele talent kunnen ontwikkelen en gebruiken. Hierbij hebben ze recht op erkenning en
ondersteuning van hun specifieke culturele en taalkundige identiteit, zoals gebarentaal en
dovencultuur. De overheid moet ervoor zorgen dat mensen met een handicap handicapspecifieke
sport- en recreatieactiviteiten kunnen organiseren en daaraan kunnen deelnemen. Ze hebben recht
op passende middelen, instructie en training.
Terug naar Home
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