
Hoe gaat het met het 
VN-verdrag handicap  
in 2020?
Meedenken over wetten en beleid
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Het VN-verdrag handicap
Sinds 2016 doet Nederland mee met 
het VN-verdrag handicap. 
Dit VN-verdrag handicap zorgt dat  
mensen met een beperking kunnen 
leven als anderen.
In het VN-verdrag handicap staat wat  
de regering moet doen om te zorgen 
dat iedereen mee kan doen.

De regering maakt wetten en beleid  
over meedoen in de samenleving. 
Hierover maakt de overheid afspraken 
met gemeenten en bedrijven. 
Het College voor de Rechten van de 
Mens kijkt of iedereen zich aan de 
afspraken houdt.

Rapport
Het College maakt ieder jaar een  
rapport over het VN-verdrag handicap.  
Hierin staat hoe het met de afspraken 
gaat. Dit rapport gaat over  
‘meedenken over wetten en beleid’. 
Het College heeft hierover gepraat 
met mensen met een beperking zelf. 
Met organisaties voor en door 
 mensen met een beperking.
En met de regering.



3

Meedenken over wetten  
en beleid
Mensen met een beperking kunnen 
goed vertellen wat zij meemaken in  
hun leven.
Het is belangrijk dat mensen met een 
beperking meedenken over wetten  
en beleid.
Dat zij meepraten over onderwijs, werk, 
wonen of zorg. 
En dat de regering om hun mening 
vraagt.
Dit staat in het VN-verdrag handicap. 

Meedenken over wetten en beleid kan 
bijvoorbeeld via gesprekken. 
Mensen met een beperking vertellen 
dan over wat zij meemaken en wat zij 
daarvan vinden. 
Ook kan het gaan over goede 
oplossingen voor iets. 

Het is belangrijk om regels te maken 
over hoe je mee kunt denken.
Ook moet er hulp zijn voor organisaties 
van mensen met een beperking om mee 
te kunnen denken. Bijvoorbeeld door 
trainingen en geld.
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Dit moet in de regels staan:
 ■ Zorg voor toegankelijke informatie.  

Dit is informatie die iedereen kan 
lezen en begrijpen.

 ■ Meedenken moet bij het maken van 
wetten en beleid. 

 ■ En ook erna, bij het uitvoeren van 
wetten en beleid.

 ■ Als mensen meedenken, moet de 
overheid er over nadenken. 

 ■ De overheid moet laten merken dat 
ze echt luistert naar wat mensen 
zeggen.

 ■ Mensen met verschillende 
 beperkingen mogen meedenken. 

 ■ Mensen met een verstandelijke 
beperking of mensen die snel moe 
worden bijvoorbeeld.

 ■ Iedereen moet kunnen meedenken, 
mensen met en zonder beperking. 
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Wetten en beleid in 
Nederland
In Den Haag maakt de regering wetten 
en beleid voor heel Nederland. 
Bijvoorbeeld over werk en 
zorgver zekeringen.
Iedereen met een beperking moet  
hierover kunnen meedenken. 

Gemeenten maken ook beleid.  
Zij maken eigen regels voor hun 
gemeente. 
Ook hierover moeten mensen met  
een beperking kunnen meedenken.
Het staat al in de wet dat gemeenten 
mensen met een beperking mee  
moeten laten denken. 
Sommige gemeenten doen dit ook  
al goed.
Maar het gaat vaak nog niet zo goed. 
Dan doen gemeenten te weinig om 
mensen met een beperking echt te 
betrekken.

WAT MOET BETER?
De regering moet het makkelijker maken voor  
mensen met een beperking om mee te denken over  
wetten en beleid. 
Medewerkers van de overheid (ambtenaren) moeten  
regels maken over hoe dit moet. 

Ook gemeenten moeten nadenken over hoe zij mensen  
met een beperking beter kunnen laten meedenken.  
En hier regels over maken.

Komen er nieuwe wetten?
Maak dan duidelijk dat er goed is meegedacht  
door mensen met een beperking.



6

Meedenken is niet altijd 
makkelijk
Het is niet altijd makkelijk om mee te 
kunnen denken over beleid en wetten. 
Zo is informatie soms niet goed 
toegankelijk. 

Bijvoorbeeld omdat teksten ingewikkeld 
opgeschreven zijn. 
Of omdat voorleessoftware de informatie 
niet kan voorlezen. 

Soms is het lastig om mee te denken 
over een wet.
Omdat iemand met een beperking er 
niet bij kan zijn.  
Bijvoorbeeld omdat het gebouw niet 
toegankelijk is. 

Of omdat het ’s avonds laat is. Dan is 
het bijvoorbeeld lastig om vervoer te 
regelen.

Meedenken over wetten en beleid kost 
ook geld. 
Bijvoorbeeld voor vervoer naar een 
gesprek toe. 
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Voor vragen of opmerkingen:  
neem contact op met het College voor de Rechten van de Mens via  
info@mensenrechten.nl of tel. 030 - 888 38 88. 

www.mensenrechten.nl

A B C

Wat moeten de regering en 
de gemeenten daarom nog 
meer doen?

 ■ De overheid moet alle informatie 
over wetten en beleid toegankelijk 
maken.  
Dat betekent dat informatie 
 gemakkelijk te begrijpen moet zijn.  
En dat iedereen bij die informatie kan.

 ■ Geven mensen of organisaties die 
meedenken over wetten en beleid 
hier geld voor uit? Dan moet de  
overheid zorgen dat zij niet alles  
zelf hoeven te betalen. 

 ■ Er zijn veel verschillende mensen 
met een beperking. Iedereen heeft 
eigen ervaringen en kennis.  
Daarom is het belangrijk dat nog 
meer verschillende mensen met  
verschillende meningen meedenken 
over wetten en beleid.

http://www.mensenrechten.nl
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