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Dit document biedt richtlijnen aan organisaties van personen met een 
handicap over hoe zij kunnen samenwerken met het Comité van de 
Verenigde Naties voor de rechten van personen met een handicap. Het 
geeft praktische informatie met betrekking tot:  
 

• Deelname aan de herziening van hun land;  

• Indienen van klachten;  

• Indiening van informatie voor Dagen van Algemene 
Discussie/Algemene Opmerkingen.  

 
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met info@edf-
feph.org.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auteur: Marine Uldry  
Hoofdredacteuren: Catherine Naughton, An-Sofie Leenknecht  

 

 
Deels gefinancierd door de Europese Unie 

 
  

mailto:info@edf-feph.org
mailto:info@edf-feph.org
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Het Comité van de Verenigde Naties voor de rechten van 

personen met een handicap 

 

Het Comité van de Verenigde Naties voor de rechten van personen met 
een handicap (het comité) is het comité van deskundigen dat belast is 
met het toezicht  op de uitvoering van het VN-Verdrag inzake de rechten 
van personen met een handicap (het Verdrag) door de landen die het 
verdrag hebben geratificeerd. 
 
Het Verdrag is een internationaal mensenrechtenverdrag dat bevestigt 
dat alle personen met een handicap alle mensenrechten en 
fundamentele vrijheden moeten genieten. Het verduidelijkt dat alle 
personen met een handicap het recht hebben om net als ieder ander 
deel te nemen aan het burgerlijke, politieke, economische, sociale en 
culturele leven van de gemeenschap. Het Verdrag bepaalt duidelijk wat 
de openbare en particuliere autoriteiten moeten doen om het volledige 
genot van deze rechten door alle mensen met een handicap te 
waarborgen en te bevorderen. 
 
Het Comité bestaat uit 18 onafhankelijke deskundigen die zijn gekozen door 
staten (landen en andere staatspartijen die het Verdrag hebben 
geratificeerd). De leden van het Comité dienen in hun individuele 
hoedanigheid, niet als regeringsvertegenwoordigers. Zij worden gekozen 
uit een lijst van personen die door de staten voor een termijn van vier 
jaar worden voorgedragen, met de mogelijkheid om eenmaal te worden 
herkozen1 
 
Het Comité komt bijeen in Genève, Zwitserland,  en houdt twee zittingen 
per jaar. Tijdens deze zittingen heeft het Comité tot taak: 
 
✓ De tenuitvoerlegging van het verdrag door de landen die het 

verdrag hebben geratificeerd, evalueren en slotopmerkingen 
aannemen 

✓ Individuele klachten onderzoeken en een onderzoek instellen naar 
de schending van het arbeidsrecht   

✓ De interpretatie van artikelen van het Verdrag bespreken en 
algemene opmerkingen aannemen om landen te begeleiden bij het 
waarborgen van de rechten van personen met een handicap 

 

 
1 De volledige lijst van deskundigen en hun CV is beschikbaar op: 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Membership.aspx.  

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Membership.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Membership.aspx
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Organisaties van personen met een handicap/organisaties voor 
gehandicapten (DPO's) kunnen aan elk van deze activiteiten deelnemen. 
De kennis van de DPO's over de situatie in hun land is uiterst waardevol 
en belangrijk voor het werk van het Comité. Het geeft het Comité een 
beter beeld van de wijze waarop de Conventie ten uitvoer wordt gelegd 
en wat de belangrijkste kwesties en prioriteiten zijn.  

Waarom is het Comité belangrijk voor personen met een 

handicap? 

Enkele voorbeelden van hoehet Comité belangrijk is voor personen met 

een handicap die hebben bijgedragen tot de verbetering van de rechten 

van gehandicapten, zijn onder meer: 

➢ De aanbevelingen van het Comité zetten de regering onder druk 

om hun wetten en beleid te wijzigen, steun te verlenen aan de 

t.a.v. de tgressie  en de media-aandacht over dit onderwerp te 

vestigen. Zo zijn in Spanje, na de aanbevelingen van het Comité 

en de sterke belangenbehartiging door gehandicaptenorganisaties, 

de wetten gewijzigd zodat alle personen met een handicap kunnen 

stemmen en als jury kunnen fungeren. 

➢ Individuelecommunicatie en onderzoeken  zijn een manier  om 

schending van de rechten van gehandicapten aan het licht te 

brengen en de verplichtingen van de staten uit hoofde van het 

Verdrag in herinnering te roepen. Zo heeft de regering na een 

klacht tegen Oostenrijk haar spoorwegsysteem toegankelijker 

gemaakt.   

➢ Algemene opmerkingen leggen in meer detail de verplichtingen 

van landen uit en kunnen door organisaties worden gebruikt om 

beleidsmakers de betekenis van rechten in het Verdrag uit te 

leggen. In algemene opmerking nr. 1 over gelijke erkenning voor 

de wet wordt bijvoorbeeld het begrip ondersteunde besluitvorming 

uitgelegd en kan hetbesluitvaardigheid van de persoon geen 

rechtvaardiging zijn voor de uitsluiting van personen met een 

handicap van hetuitwerken vanhun politiekerechten. Onlangs 

hebben we verschillende hervormingen in Europa gezien,een land 

dat het stemrecht van mensen met een handicaptoestaat,  

bijvoorbeeld in Frankrijk, Duitsland en Spanje. 

Om zijn werk te kunnen doen, heeft het Comité echter uw hulp nodig om 

meer te weten te komen over de ervaringen  van personen met een 
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handicap in uw land, en  met name over wat de belangrijkste barrières 

zijn voor personen met een handicap om ten volle van hun 

mensenrechten te kunnen genieten. Het is belangrijk dat DPO's eigenaar 

worden van het herzieningsproces om de nationale belangenbehartiging 

achteraf te waarborgen. 

 
In deze korte handleiding wordt uitgelegd hoe u efficiënt met de 
commissie kunt samenwerken.  
 

Nuttige definities 

Alternatief/schaduwverslag: verslag opgesteld door organisaties van 
personen met een handicap of maatschappelijke organisaties over de 
uitvoering van het Verdrag in hun land. Het is belangrijk omdat het de 
commissie meer informatie geeft over wat er ter plaatse gebeurt. Het 
officiële verslag wordt ingediend door de staat die wordt onderzocht. 

 
Slotopmerkingen (CO's): document waarin het CRPD-comité 
beoordeelt of een land de rechten van personen met een handicap, 
zoals geschreven in het Verdrag, heeft geëerbiedigd of geschonden. 
Het bevat specifieke aanbevelingen over de maatregelen die het land 
moet nemen om de tenuitvoerlegging van het verdrag te waarborgen.  

 
Algemene opmerking: document waarin de inhoud van een of meer 
artikelen in het Verdrag wordt toegelicht, bijvoorbeeld 
handelingsbekwaamheid (algemene opmerking nr. 1) of de rechten van 
vrouwen en meisjes met een handicap (algemene opmerking nr. 3).  

 
Individuele mededeling: een formele klacht van een persoon die 
beweert dat zijn of haar rechten uit hoofde van het Verdrag door een 
staat die partij is, is geschonden.  

 
Onderzoek: onderzoek door de commissie om te onderzoeken of een 
land de rechten van personen met een handicap schendt. Meestal 
begint het door de commissie die klachten ontvangt van personen of 
organisaties van ernstige of systematische schending van de rechten 
van personen met een handicap in een specifiek land. De commissie 
onderzoekt de klacht(en), kan het land bezoeken en zal zeggen of het 
land de in het Verdrag geschreven rechten overtreedt.  
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Lijst van kwesties (List of Issues, LOI): lijst van vragen die door het 
Comité zijn opgesteld en vooraf aan een staat zijn toegezonden aan de 
zitting waarin het Comité het verslag van de staat zal behandelen. De 
staat moet zijn antwoord voor het begin van de zitting aan het Comité 
toesturen.  

 
(Periodieke) evaluatie: proces van het Comité om te onderzoeken hoe 
de staten die het Verdrag hebben geratificeerd het in hun land hebben 
uitgevoerd. Elke evaluatie eindigt met de vaststelling van 
slotopmerkingen (zie bovenstaande definitie).  

 
Werkgroep vóór de zitting/vóór de zitting: kleinere samenstelling 

van het Comité, bestaande uit ten minste 5 leden die belast zijn met 
de opstelling van de lijst van kwesties voor de herziening van landen 
tweemaal per jaar. 

 
Vereenvoudigde rapportageprocedure: nieuwe facultatieve 

rapportage die bestaat uit het opstellen van lijsten van kwesties, de 
zogenaamde "Lijst van kwesties voorafgaand aan de rapportage" 
(LOIPR) die vóór de indiening van hun periodieke verslag naar 
staten worden gestuurd om het rapportageproces te 
vergemakkelijken. Het antwoord van de staat op deze lijst van 
kwesties voorafgaand aan de rapportage vormt zijn verslag. Het is 
alleen mogelijk als de staat al minstens één keer is beoordeeld door 
de commissie.  

 

Vind een volledige woordenlijst van technische termen op de website 
van de VN: 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/TBGlossary.aspx.  

 

Landenbeoordeling en alternatieve rapportage 

Hoe worden de landen door het Comité beoordeeld? 

Alle staten die het Verdrag hebben geratificeerd, zijn verplicht regelmatig 
verslag uit te brengen aan het Comité over de wijze waarop de rechten 
van het Verdrag in het land worden verwezenlijkt. De lidstaten moeten 
zich in eerste instantie binnen twee jaar na de aanvaarding van het 
Verdrag melden, en vervolgens om de vier jaar. De commissie 
bestudeert elk verslag en doet aanbevelingen over het verslag in een 
document met de naam "Slotopmerkingen". Dit document wordt naar het 
land gestuurd, dat de aanbevelingen van het Comité moet uitvoeren.  
 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/TBGlossary.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/TBGlossary.aspx
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Beoordelingsproces in meer detail: 

 

1. Binnen twee jaar na de ratificatie van het Verdrag legt de staat aan 
het Comité een verslag voor over de wijze waarop het de rechten 
van personen met een handicap ten uitvoer heeft gelegd. Het 
verslag moet betrekking hebben op alle artikelen van de 
Conventie. 

 
2. De commissie zal het verslag onderzoeken. Tijdens een "pre-

sessie" zal het een lijst met vragen aannemen voor aanvullende 
informatie die naar de staat zal worden gestuurd. De regering moet 
meestal binnen zes maanden antwoorden.  
 

3. Tijdens de volgende zitting wordt een "interactieve dialoog" 
georganiseerd tussen het Comité en vertegenwoordigers van de 
staten. De commissie stelt specifieke vragen over de 
tenuitvoerlegging van artikelen van het Verdrag en de regering moet 
mondeling antwoorden. De dialoog wordt georganiseerd in twee 
bijeenkomsten van elk drie uur.  

 
4. Op basis van het verslag van de staat, het antwoord op de lijst van 

vragen, de interactieve dialoog en de informatie van organisaties 
van personen met een handicap en toezichthoudende 
instanties,neemt het Comité de slotopmerkingen aan. Zij worden 
naar de Staten gezonden en zijn beschikbaar op de website van het 
Comité.  

 
5. De staat moet de aanbevelingen uitvoeren. Na vier jaar zal zij haar 

nieuwe verslag aan het Comité moeten voorleggen. Indien de staat 
de vereenvoudigde rapportageprocedure heeft aanvaard (zie 
bovenstaande definitie), is het comité dat de tweede cyclus van 
toetsing start door de vaststelling van een lijst van kwesties 
voorafgaand aan de rapportage.  
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Nuttige informatie: 
• De Europese Unie en alle Europeselanden 

(behalveLiechtenstein) hebben het CRPD geratificeerd. De 

lijstvan de staten die partij zijn, is beschikbaar op de websitevan  

de VN. 

• De zittingen van de CRPD Committee worden gewoonlijk elk 

jaar in maart/april en augustus/september georganiseerd. Om te 

zien of uw land binnenkort zal worden beoordeeld, of om de 

afsluitende opmerkingen te vinden die zijn aangenomen,  gaat u 

naar de  sessiepagina van de website van het CRPD 

Committee. 

• U kunt de interactieve dialoog online bekijken op UN WebTV. 

Volg  @myEDF op Twitter voor aankondiging. 

• Op haar website vindt u voorbeelden van lijst van issues  en  

slotopmerkingen van de  Commissie CRPD   . 

  

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx?Treaty=CRPD
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx?Treaty=CRPD
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx?Treaty=CRPD
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx?Treaty=CRPD
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx?Treaty=CRPD
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx?Treaty=CRPD
http://webtv.un.org/
https://twitter.com/MyEDF
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=4&DocTypeID=18
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=4&DocTypeID=18
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=4&DocTypeID=5
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Hoe en wanneer kunt u deelnemen aan het 

beoordelingsproces? 

Uw organisatie  kan deelnemen aan de stap van de beoordeling. 
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Vóór de beoordeling:  U moet door uw regering worden geraadpleegd 

bij het opstellen van het landenrapport. Tegelijkertijd moet u uw eigen 

alternatieve verslag over de  tenuitvoerlegging van het Verdrag 

opstellen. Meestal is het de overkoepelende organisatie / nationale raad 

die de diversiteit van organisaties van personen met een handicap van 

het land vertegenwoordigt die de werkzaamheden aan het alternatieve 

rapport coördineert. Individuele organisaties kunnen echter ook hun 

eigen alternatieve verslag opstellen. Het opstellen van een alternatief 

rapport kost veel moeite en tijd, daarom raden wij u aan om te 

coördineren met andere organisaties. Het verslag moet vóór de 

presessie worden ingediend,  wat de eerste stap van de evaluatie is. 

Meer informatie onder: Hoe u uw alternatieve rapport het beste kunt 

voorbereiden 

 

1. Tijdens de pre-sessie in Genève: U kunt deelnemen aan een 

besloten vergadering met het Comité om gedetailleerde informatie 

te verstrekken over de situatie van personen met een handicap in 

uw land. Deze vergadering  duurt 1 uur tot 1 uur en 30 minuten en 

vindt plaats vóór de goedkeuring van de lijst met kwesties. In deze 

vergadering zijn geen regeringsvertegenwoordigers aanwezig. U 

moet een verklaring opstellen over de belangrijkste kwesties en 

zaldoor de leden van de commissie om verduidelijkingen/ 

aanvullende informatie wordengevraagd. Tijdens de  pre-sessie is 

een kleiner aantal commissieleden aanwezig (meestal 6 tot 9). 

Meer informatie onder:  Hoe u uw presentatie in Genève het beste 

kunt voorbereiden 

 

2. Tussen de pre-sessie en de interactievedialoog: U kunt uw 

alternatieve rapport herzien en meer informatie toevoegen of 

besluiten om alleen in dit stadium een rapport in te dienen. Op dit 

punt  kunt u een  eigen (parallel) antwoord geven  op de lijst van 

door de commissie aangenomen kwesties. 

 

3. Tijdens de sessie in Genève: U kunt de sessie bijwonen waarin 

de interactieve dialoog plaatsvindt. Een andere besloten 

vergadering,  vergelijkbaar met die van place tijdens depre-sessie,  

wordt georganiseerd waar u uw prioriteiten bij het Comité kunt 

aankaarten. U kunt ook deelnemen aan de interactieve  dialoog, 
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maar u kunt niet spreken, omdat het een vergadering is tussen de 

commissie en de staat. 

Nuttige informatie:  

• De meeste koepelorganisaties / nationale raad van Europese 

landen zijn EOF-leden. U vindt de  lijst op onze website. 

Hoe u uw alternatieve rapport het beste kunt voorbereiden 

Doel 
To aanvullende informatie verstrekken aan het Comité voor de uitvoering 

van het Verdrag en de situatie van personen met een handicap in uw 

land. Zij kan ook  de in het verslag van de staat verstrekte informatie 

corrigeren.  Het moet zich richten op hoe de overheid haar verplichtingen 

nakomt (of niet) –niet op wat uw organisatie heeft bereikt. 

Wat en wanneer? 
Alternatieve verslagen moeten uiterlijk één maand voor het begin van de 

zitting waarin het land in aanmerking komt voor de lijst van kwesties of 

slotopmerkingen,  bij het secretariaat van het Comité worden ingediend. 

Het is dus belangrijk om ruim van tevoren te beginnen met het opstellen 

ervan. 

 

http://edf-feph.org/about-us/members/full-member
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Contact.aspx
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Voor de werkgroep voorafgaand aan de zitting kunt u een gedetailleerd 

alternatief verslag indienen dat alle artikelen van de Conventiebestrijkt, 

of een korter verslag met een samenvatting van de belangrijkste 

kwesties. Het moet een lijst met voorgestelde vragen voor de lijst met 

problemen bevatten.  

Terafsluiting van de zitting dient u een gedetailleerd alternatief verslag in 

te dienen, waarin alle artikelen van de  Conventie worden behandeld en 

waarin de voorgestelde aanbevelingen voor de slotopmerkingen worden 

behandeld. 

Wat te omvatten? 
Om de werkzaamheden van het Comité te vergemakkelijken, moet het 

verslag specifiek  en beknoptzijn.  Het Comité legt een woordlimiet op 

voor alle onderdanigeonderwerpen –  momenteel 10.700 woorden voor 

een alternatief verslag en 5.300 woorden voor andere inzendingen. 

We raden alternatieve rapporten aan om de volgende structuur te 

gebruiken:  

1. Een zelfintroductie van uw organisatie/coalitie: korte 

paragrafen waarin uw organisatie – haar geschiedenis en wie zij 

vertegenwoordigt– wordt geïntroduceerd. Het doel is uw 

geloofwaardigheid voor de commissie vast te stellen. Het is ook 

belangrijk voor de commissie om te weten dat u dat bent als u een 

organisatie bent van personen met een handicap, of een andere 

organisatie.  Het Comité  is met name ingenomen met de 

verslagen van organisaties die de diversiteit van groepen personen 

met een handicap omvatten.   

 

2. Een samenvatting van de meest relevantekwesties:  het moet 

weerspiegelen wat volgens u bijzondere aandacht van het Comité 

vereist bij de beoordeling van het verslag van de staat. 

 

3. (Indien relevant) Een bijgewerkte basisrelevante informatie 

over uw land: korte paragrafen met basisinformatie over uw type 

regering,bevolking, recent politieke veranderingen, enz. 

 

4. Een kritische analyse van de situatie van het land in het licht 

van de Conventie: Dit is het belangrijkste deel van het verslag en 
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moet een artikel per artikel herziening van de tenuitvoerlegging 

vanhet  Verdrag en een kritische analyse van het verslag van de 

staat vormen. U kunt ook vragen stellen aan be die zijn 

opgenomen in de lijst van kwesties of aanbevelingen die in 

deslotopmerkingen moeten worden opgenomen. 

Voorbeelden van alternatieve verslagen die voor de zitting en de zitting 

van de commissie zijn ingediend, vindt u op haar website, bijvoorbeeld:  

• Voor de goedkeuring van de lijst van kwesties:  Example van 

alternatief rapport van de Griekse Nationale Federatie van 

Gehandicapten 

• Voor het aannemen van slotopmerkingen: Voorbeeld van een 

alternatief rapport van de Civil Society Coalition uit Noorwegen 

Andere informatie 
Taal:  Het Comité werkt in de vijf VN-talen (Engels, Frans, Chinees, 

Russisch en  Spaans), maar vertaalt geen alternatieve verslags. Het is 

daarom ten zeerste aan te raden om uw rapporten in het Engels in te 

dienen.  

Formaat:  Het rapport moet worden verzonden in toegankelijke 

elektronische indeling (Word of tekst),  geent  PDF. 

Contact:  U dient uw inzending voor de deadline naar crpd@ohchr.org te 

sturen. In het onderwerp van dee-mailmoet u "indiening"  en de "naam 

van hetland"  (bijv. "Inzending Spanje. ") vermelden. 

Tips en trucs 
✓ Verwacht niet dat het Comité iets weet over de kwesties in uw 

land – uw verslag moet voor zichzelf spreken. 

✓ Bronnen verstrekken voor de informatie die u geeft en 

kruisverwijzingen naar het rapport van de staat opnemen 

(bijvoorbeeld "paragraaf X van het staatsrapport") 

✓ Wees voorzichtig met het gebruik van de juiste terminologie bij het 

verwijzen naar personen met een handicap en gebruik 

aanhalingstekens wanneer ze verwijzen naar de taal die door de 

staat wordt gebruikt - bijvoorbeeld als de staat negatieve woorden 

gebruikt, zoals "mentale retardatie", "dom", enz.  

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCRPD%2fICO%2fGRC%2f34034&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCRPD%2fICO%2fGRC%2f34034&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCRPD%2fICO%2fGRC%2f34034&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCRPD%2fICO%2fGRC%2f34034&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCRPD%2fCSS%2fNOR%2f33866&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCRPD%2fCSS%2fNOR%2f33866&Lang=en
mailto:jaraya@ohchr.org
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✓ Vermijd afkorting (bijvoorbeeld "PWD" voor personen met een 

handicap) en acroniemen  

✓ Elke suggestie, vraag of aanbeveling moeten worden gekoppeld 

aan informatie die eerder in uw rapport is verstrekt. Vermijd 

suggesties die met ja/nee kunnen worden beantwoord. Wees 

concreet en specifiek,  rekening houdend met het soort acties dat 

u wilt inspireren uit de vragen of aanbevelingen. 
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Hoe u uw presentatie in Genève het beste kunt 

voorbereiden 

Doel 
U hebt de gelegenheid om de leden van het Comité onder vier ogen te 

ontmoeten om hen te informeren over de situatie van personen met een 

handicap in uw land voordat zij hun lijst van kwesties aannemen 

enopmerkingen maken. Het is een gelegenheid om het Comité uw 

prioriteiten en zorgen uit te leggen en u specifieke vragen te stellen over 

de situatie in uw land. 

Wanneer? 
1) Tijdens de pre-sessionele werkgroep (om de goedkeuring van de 

lijst van kwestiesteinformeren ) 

2) Tijdens de zitting van het Comité (om de constructieve dialoog met 

de staat te informeren en slotopmerkingen aan te nemen) 

Hoe? 
Om deel te nemen aan deze besloten  vergadering met het Comité, moet 

u een verzoek indienen bij het secretariaat  (meestal op hetzelfde 

moment dat u uw alternatieve verslag verzendt) vóór de deadline die 

voor elke sessie is vastgesteld  (inhet algemeen een maand voor het 

begin van de sessie). Om de exacte termijn te weten, raadpleegt u de 

aankondiging op de website van het Comité  en aarzelt u niet om contact 

op  te nemen met EDF voor informatie. 

U kunt persoonlijk deelnemen in Genève of via een videoconferentie  

die vooraf moet worden ingepland bij het secretariaat van het Comité 

(d.w.z. de  vereisten in de "informatieve nota voor deelname"die vóór 

elke sessie wordtgepubliceerd). De VN verstrekt geen financiering voor 

deelname. 

U wordt verzocht enkele dagen voor uw vergadering een mondelinge 

verklaring op te stellen en deze schriftelijk  per e-mail voor te leggen aan 

het secretariaat van het Comité. Uw verklaring moet beknopt zijn en de 

commissie informeren over de belangrijkste kwesties in uw land bij de 

uitvoeringvan hetVerdrag. U kunt van deze gelegenheid ook gebruik 

maken om te benadrukken welke vragen of aanbevelingen in de lijst met 

kwesties en/of slotopmerkingen moeten worden opgenomen.  

  

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Contact.aspx
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/crpd/pages/crpdindex.aspx
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/crpd/pages/crpdindex.aspx
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Structuur van de besloten vergadering 
1. Presentatie: organisatiesvan personen met een handicap, 

onafhankelijk toezichtkader,  orgaan voor gelijke behandeling,  

nationale mensenrechteninstelling  en andere maatschappelijke 

organisaties die zich bij de vergadering hebben aangemeld, 

worden uitgenodigd hun mondelinge verklaring af te leggen 

2. Vragen:  Committee leden stelden een lijst van vragen aan de 

vertegenwoordigers 

3. Antwoorden: vertegenwoordigers beantwoorden de vragen (er 

wordt geen pauze voorzien, u moet bereid zijn om onmiddellijk te 

antwoorden)  

(Als er na de antwoorden nog tijd is, worden de leden van het 

Comité uitgenodigd om vervolgvragen te stellen en krijgen de 

vertegenwoordigers het woord om opnieuw te antwoorden. ) 

 

Afbeelding: Delegatie van  de Franse Raad voor gehandicapten voor Europese 

Zaken tijdens een besloten vergadering met de CRPD-commissie 
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Nuttige informatie 
Duur:  de besloten vergadering duurt tussen de 1 uur en 1 uur en 30 

minuten; dit wordt aangegeven door het secretariaat van het Comité. De 

coalitie van organisaties van personen met een handicap heeft 

gemiddeld 7 minuten en enkele organisaties 5 minuten om hun 

mondelinge verklaring af te leggen. 

Taal: vertolking  wordt gegeven in het Engels, Spaans, Frans, 

Russischen InternationaalTeken. Om uw verklaring in een andere taal af 

te leveren, moet u uw eigen tolk meenemen (op eigen kosten). 

Vertrouwelijkheid: de vergadering is vertrouwelijk- dit betekent dat niets 

dat wordt besproken buiten de kamer kan worden gedeeld.  

Contact : U dient uw verzoek om deel te nemen aan de besloten 

vergadering en uw verklaring vóór de deadline naar  crpd@ohchr.org te 

sturen. In het onderwerp van de e-mail moet u "besloten vergadering / 

mondelinge verklaring" en de "naam van het land"  (bijv. 

"Privévergadering / mondelinge verklaring Roemenië"  vermelden. 

 

Afbeelding: Delegatie van de Griekse Nationale Raad voor gehandicapten met 

voorzitter van het Comité en de co-rapporteurs over Griekenland 

mailto:jaraya@ohchr.org
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Tips en trucs 
✓ Van tevoren voorbereiden en coördineren: het is belangrijk om 

uw verklaring van tevoren op te stellen en te coördineren met de 

andere organisaties die tijdens de vergaderingaanwezig kunnen 

zijn. Aarzel niet om vooraf contact op te nemen met uw nationale 

orgaan voor gelijke behandeling, de mensenrechteninstelling en  

uw nationale  toezichtkader van het Verdrag om te weten of zij 

zullen deelnemen.   

✓ Focus op uw prioriteiten (wat u wilt zien in de lijst met problemen 

en aanbevelingen)  en op het verstrekken van aanvullende 

informatie die nog niet in uw alternatieve rapport is gegeven.  Het 

is belangrijk dat deleden van de commissie voldoende tijd hebben 

om vragen te stellen en dat u kuntreageren. 

✓ Neem contact op met EDF en de International Disability 

Alliance: laat ons weten dat  u de besloten vergadering van het 

Comitézult bijwonen,zodat we u kunnen ondersteunen en vooraf 

een voorbereidende vergadering kunnenorganiseren.   

Wat gebeurt er daarna? 

Enkele weken na afloop van de zitting worden de lijst van punten en 

slotopmerkingen op de website van het Comité  gepubliceerd. Het is aan 

u om ze in uw nationale taal te vertalen en te gebruiken in uw 

belangenbehartiging.  Sommige organisaties organiseren bijvoorbeeld 

een persconferentie om de aanbevelingen te presenteren, samen met 

het  nationale orgaan dat toezicht houdt op het Verdrag, of 

vervolgbijeenkomsten met hun regering om de uitvoering van de 

aanbevelingen te bespreken. 

Indien uw land de vereenvoudigde rapportageprocedure heeft aanvaard 

(zie definitiepagina 3), zal het Comité zelf de volgende 

herbevorderingvan het land in gang zetten door een "lijst van kwesties 

voorafgaand aan de rapportage" vast te stellen. De antwoorden op deze 

lijst van kwesties zullen worden beschouwd als het staatsrapport.  Het is 

dus belangrijk om de agenda van het Comité en de futu-landen in de 

gaten te houden om ervoor te zorgen dat u erbij betrokken bent. 

http://www.internationaldisabilityalliance.org/
http://www.internationaldisabilityalliance.org/
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx?Treaty=CRPD
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Klachten: communicatie  en onderzoek 

Wat zijn individuele communicaties en vragen? 

De commissie kan schendingen van de rechten van personen met een 

handicap onderzoeken. Zij kunnen dit alleen doen in landen die het 

Verdrag  en het facultatief protocol hebben geratificeerd. De lijst van 

landen die het  facultatief protocol hebben geratificeerd, is beschikbaar 

op de website van de VN. 

Afhankelijk van de ontvangen informatie zal het Comité:  

➢ Standpunten innemen over individuele klachten (door de 

Verenigde Naties"standpunten over  individuele 

communicatie"genoemd), wanneer de rechten van een persoon 

met een handicap in een land werden geschonden. Dit is pas 

mogelijk nadat de klacht tevergeefs bij de nationale rechter is 

ingediendzonder verdere mogelijkheid totberoep. Dit is een 

schriftelijke procedure, er is geen hoorzitting of advocaat. De 

International Disability Alliance heeft op haar website 

samenvattingen gepubliceerd van de standpunten die door het 

Comité zijn aangenomen. Zij geven toe dat er kwesties zijn op het 

gebied van discriminatie, toegankelijkheid, toegang tot de rechter, 

stemrecht, werkgelegenheid en andere. 

 

➢ Start een onderzoek (genaamd "onderzoek") om ernstige of 

systematische schendingen van de rechten van personen met een 

handicap in het landte onderzoeken.  Het kan een landbezoek 

omvatten. Tot dusver heeft de Commissie twee 

onderzoeksprocedures betreffende het Verenigd Koninkrijk 

(betreffende de negatieve gevolgen van de hervorming van de 

sociale zekerheid voor het zelfstandig leven, de sociale 

bescherming en het werk en de werkgelegenheid van personen 

met een handicap) en Spanje (inzake de structurele uitsluiting en 

segregatie van personen met een handicap van het reguliere 

onderwijsstelsel)onderzocht. De verslagen van de onderzoeken 

zijn beschikbaar op de website van het Comité. 

Hoewel deze besluiten niet juridisch bindend zijn, geven ze een krachtig 

signaal af aan landen die de rechten van personen met een handicap 

hebben geschonden.  

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/OptionalProtocolRightsPersonsWithDisabilities.aspx
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15-a&chapter=4&clang=_en
http://www.internationaldisabilityalliance.org/crpd-committee-interpretation
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=4&DocTypeCategoryID=7
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Kortom 

Individuele communicatie:  

✓ Bekrachtiging van het Verdrag en het facultatieve protocol  

daarvan door de staat 

✓ Klacht over één of meerdere personen met een handicap  

✓ Na uitputting van huismiddeltjes  

✓ Identificatie van het slachtoffer(s) (kan niet anoniem zijn) 

Onderzoek 

✓ Bekrachtiging van het Verdrag en het facultatieve protocol daarvan 

door de staat 

✓ Klacht over ernstige of systematische overtreding die een groot 

aantal/groep personen met een handicap treft  

✓ U hoeft geen klacht in te dienen bij de rechtbank 

✓ Klager(s) kunnen vertrouwelijk blijven 

Hoe kan ik bijdragen aan de werkzaamheden met 

betrekking tot klachten en vragen? 

Door leden/personen met een handicap op het proces te 

informeren 

U kunt uw leden en personen met een handicap in uw land informeren 

over  de communicatie- en onderzoeksmechanismen  en hen daarbij 

ondersteunen. Omdat  de meeste informatie alleen in het Engels wordt 

verstrekt, is het voor veel mensen moeilijk om het proces te begrijpen. U 

kunt bijvoorbeeld de richtlijnen voor het indienen van communicatie 

(hieronder) vertalen in uw nationale taal.  

Door individuele communicatie of informatie ter 

onderzoek voor te leggen aan de commissie 

Als organisatie van personen met een handicap kunt u ook direct een 

mededeling  of informatie voor onderzoek voorleggen aan de  

commissie. Als u namens een persoon een mededeling indient, moet u 

in het bezit zijn van een machtiging om namens hen op te treden  

(schriftelijke toestemming). 
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Op de website van het Bureau van de Hoge Commissaris voor de 

Mensenrechten vindt u: 

• Richtsnoeren voor de indiening van mededelingen aan het Comité 

• Informatie over de onderzoeksprocedure 

U kunt altijd contact opnemen met EDF voor meer informatie.  

Algemene opmerking 

Wat zijn algemene opmerkingen? 

Algemene opmerkingen zijn documenten waarin in meer detail wordt 

uitgelegd wat de inhoud van een of meer aspecten van de 

Overeenkomst is en hoe deze door regeringen moeten worden 

uitgevoerd. Tot dusver heeft het Comité  zeven algemene opmerkingen 

over verschillendeartikelen van de Conventiegoedgekeurd: 

• Algemene opmerking nr. 1 over  artikel 12: Gelijke erkenning voor 

de wet  (vastgesteld op 11 april 2014) 

• Algemene opmerking nr. 2 over  artikel 9: Toegankelijkheid  

(vastgesteld op 11 april 2014) 

• Algemene opmerking nr. 3 over artikel 6: Vrouwen en meisjes met 

een handicap  (aangenomen op  26 augustus 2016) 

• Algemene opmerking nr. 4 over artikel 24: Recht op inclusief 

onderwijs (aangenomen op 26 augustus 2016) 

• Algemene opmerking nr. 5 over artikel 19: Recht op zelfstandig 

wonen (vastgesteld op 31 augustus 2017) 

• Algemene opmerking nr. 6 over artikel 5: Gelijkheid en non-

discriminatie  (aangenomen op 9 maart 2018) 

• Algemene opmerking nr. 7 over de amendementen 4.3 en 33.3: 

Deelname van personen met een handicap aan de uitvoering van 

en het toezicht op het Verdrag (Aangenomen op 21 september 

2018) 

Aankondigingen van de werkzaamheden over nieuwe algemene 

opmerkingen  worden op de website van het Comité geplaatst.   

Hoe bij te  dragen aan algemene opmerkingen 

Organisaties van personen met een handicap worden uitgenodigd om 

schriftelijke opmerkingen in te dienen. Zo heeft het Comité voor nr 6  

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/CRPD-C-5-3-Rev.1_en.doc
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/CRPD-C-5-3-Rev.1_en.doc
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/InquiryProcedure.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GC.aspx
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/1&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/1&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/2&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/3&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/3&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/4&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/5&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/6&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/6&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/7&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/7&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/7&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/7&Lang=en
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“Algemene discussie dagen” over het onderwerp georganiseerd. Dit 

helpt de leden van het Comité beter geïnformeerd te worden over 

kwesties van tenuitvoerlegging in verschillende landen/regio's of die 

verschillende groepen personen met een handicap treffen. 

Ook heeft het Comité vóór de aanneming van algemene opmerking nr.7 

een schriftelijke uitvraag gedaan. 

De vereisten voor het indienen van schriftelijke submissions en 

interventies variëren. Het is van cruciaal belang de website van het 

Comité regelmatig te raadplegen voor informatie over nieuwe algemene 

opmerkingen en instructies over bijdragen. Voor vragen kunt u ook 

contact opnemen  met EDF. 

Conclusie 
Het is een echte   kans om  uw prioriteiten  en kwesties onder de  

aandacht  van VN-deskundigen  te  brengen. Het kan een fundamentele 

rol spelen in uw pleidooi  op nationaal niveau en helpen  om druk uit te 

oefenenop uw regering. Als "niets over ons, zonder ons" zou het werk 

van het Comité niet zonder u moeten zijn! 

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via: 

info@edf-feph.org. 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/EqualityAndNon-discrimination.aspx
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/crpd/pages/crpdindex.aspx
mailto:info@edf-feph.org

