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De VN, Verenigde Naties, ontstond in 1945, na de tweede wereldoorlog. De belangrijkste doelen 

waren vrede en veiligheid. 

In 1948 kwam de VN met een verklaring van de rechten van de mens, waarin staat dat ieder mens er 

mag zijn en recht heeft op voeding, huisvesting en schoonwater. Het is duidelijk dat nog steeds vele 

mensen niet kunnen beschikken over deze basisbehoeften. 

Zo ontstonden verschillende verdragen die de gelijke behandeling van verschillende groepen in de 

samenlevingen veilig moeten stellen. Zo is er het verdrag voor gelijke behandeling van verschillende 

rassen, vrouwen en ook voor mensen met een beperking. 

Ondertekening en ratificatie 

Het verdrag voor mensen met een beperking, helaas wordt in het verdrag het woord handicap 

gebruikt, werd in 2007 ondertekend door Nederland. Dat wil niet zeggen dat het ook werd 

geratificeerd, dat wil zeggen dat wetten worden aangepast aan de eisen van het verdrag.  

Pas in 2016 hebben de eerste en tweede kamer ingestemd met de ratificatie van het verdrag voor 

gelijke behandeling van mensen met een handicap.  

Wetten 

Wetten die moeten worden aangepast zijn de kieswet en de wet gelijke behandeling op grond van 

handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) 

De kieswet moet zodanig worden aangepast, dat iedereen zelfstandig kan stemmen.  

In de Wgbh/cz moet worden opgenomen dat algemene toegankelijkheid de norm moet zijn. Het 

toegankelijke pad in de Oostvaardersplassen en de extra brede rij tien in het Agora theater zijn 

mooie voorbeelden hiervan. Maar er zijn nog meer vormen van toegankelijkheid, zoals de 

toegankelijkheid van informatie voor iedereen. Bijvoorbeeld dat de gemeente haar brieven schrijft in 

begrijpelijke taal. Aan deze zaken wordt door belangenbehartigers en politici gewerkt. 

Belangrijke onderwerpen die hierbij hun aandacht hebben zijn onder andere: vervoer, wonen, 

onderwijs en arbeid.  

College voor de rechten van de mens 

De instantie die de uitvoering van het verdrag gaat controleren is het College voor de Rechten van de 

mens. Zij zijn in gesprek met mensen met een beperking en zetten vragenlijsten uit, zodat zoveel 

mogelijk mensen kunnen meepraten en meedenken. 

 

Meer informatie over de ontwikkelingen rond het VN-verdrag vindt u bijvoorbeeld op www.iederin.nl 

en op www.mensenrechten.nl 

http://www.iederin.nl/

